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اًضيأ امراش  نبور  تافلؤم  نم 

يلمعلاو يصخشلا  ناقتإلا  سرد يف   101 ةمظعلا : ليلد 

ةداعسلاو حاجنلا  سرد يف  باتك 2: 101  ةمظعلا ، ليلد 

كصم ىلإ  لوصولاو  كمالحأ  قيقحت  نع  ةصق  يرافلا : هترايس  عاب  يذلا  بهارلا 
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دئاقلا ظاقيإل  كدادعتسا  نإ  .زيزعلا  ئراقلا  اهيأ  تنأ ، كل  باتكلا  اذه  يدهأ 

.ّيف رثؤي  كتايوتسم  لضفأب  لمعلاب  كمازتلاو  .ينمهلُي  كلخادب  دوجوملا 

ميدقت ىلع  ينعجشي  هتدجو  لضفأ م  هلباقت  صخش  لك  كرتل  كدادعتساو 

.بصنم نودب  ةدايقلا  ىلع  سانلا  ةدعاسمل  ايح  نم  ديزملا 
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.اعلا ّزهت  نأ  كنك  ةقيقر ، ةقيرطب 

يدناغ ااهملا  - 
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ةيصخش ةظحالم 
امراش بور  نم 

يلمع نم  اًبيرقت  اًماع  رشع  ةسمخل  ةجيتن  وه  كيدي  ب  نآلا  هلمحت  يذلا  باتكلا 

اهنمض نم  ، Fortune 500 ةاق ىلع  تاكرشلا  نم  ديدعلل  يدايق  راشتسمك 

لثم تظنم  بناج  ىلإ  مإ ، يآو   سكيديفو  يانو  كيرتكلإ  لايجو  تفوسوركيام 

قيبطت لالخ  نم  . Young Presidents بابشلا " ءاسؤرلا   " ةمظنمو ليي ، ةعماج 

كلمع ةلئاه يف  جئاتن  ربتخت  فوس  باتكلا ، اذه  هايإ يف  كملعأس  يذلا  ةدايقلا  ماظن 

ءالوو ءادألاو ، راكتبالا ، نم  اًيلك  ديدج  ىوتسم  ىلإ  ءاقترالا  ىلع  كتمظنم  دعاستو 

يتلا ةقيرطلاو  ةيصخشلا  كتايح  يف  ةقيمع  تانيسحت  اًضيأ  دهشت  فوس  .ليمعلا 

.اعلا مامأ  اهب  رهظت 

كل مدقُتس  كعم  اهتكراشم  ىلع  كشوأ  يتلا  ةدايقلا  ةقيرط  نإ  كلضف : نم  ظحال 

نوسردملاو لف ؛ يموت  ىسنُي ، ال  يذلا  هملعمو  زيفيد ؛ كيلب  لطبلا ، .ةصق  اهنأ  ىلع 

مهعيمج اهب  شيعيو  لمعي  يتلا  ةقيرطلا  اولوح  نيذلا  نويئانثتسالا  ةعبرألا 

ةدايقلا ماظن  نأب  قث  نكل  .دئاز  لكشب  ةطشنلا  يتليُخمل  جاتن  مهف   - ةيلايخ تايصخش 

دعاسو اًدج  يقيقح  اهيلع ، ىنبُي  يتلا  بيلاسألاو  لئاسولاو  ئدابملا  كلذكو  هسفن ،

نأ ىلع  اعلا  يف  اًحاجن  كألا  تظنملا  نم  ديدعلا  يف  صاخشألا  نم  فالآلا  تائم 

.لاجملا اودوقيو  لمعلا  زوفلا يف  اوققحي 

كل مدقي  نأ  وه  قداصلا  يلمأ  نإ  .لولحلا  ةداقلا  مدقيو  .تالكشملا  اياحضلا  يوري 

ةبعللا ل غي  ًالح  اهب  لمعت  يتلا  ةمظنمللو  بصنم " هل  نكي  يذلا   دئاقلا   " باتك

لكشب ةبلقتملاو  ةبرطضملا  تاقوألا  هذه  يف  كيف  ام  لضفأ  ىلإ  ةقانأبو  ةعرسب  لصت 

.بك

امراش بور  −

دئاقلا  " باتك أرقت  نيب  كتدايق  بولسأ  يف  لوحتلا  نم  قمعتو  ززعت  ل  ةظوحلم :

ةعومجم دجتس  ثيح  ، robinsharma.com عقوم رز  ، " بصنم هل  نكي  يذلا  

، تانودملاو ةيرابخإلا ، تارشنلاو  ةيتوصلا ، تافلملا  اهيف  ا  معدلا ، رداصم  نم  ةلماك 
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http://www.robinsharma.com


.انثتسا قيرف  ءانبل  تاودأو  تنرتنإلا ، ىلع  ةدايقلل  تييقتو 
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لصفلا 1

حاجنلاو ةدايقلا 
كل ليصأ  قح  ه 

تاعقوتلا ضعبب  أدب  اذإ  الإ  اًحومج  كألا  هتاعقوت  اًزواجتم  دحأ  حجني  ال 

.ةحماجلا

ليراشت فلار  − 

.نيرخآلا ىلإ  ناسنإلا  اهمدقي  دق  ةيده  مظعأ  يه  زاجنإلا  ةيؤر  نإ 

دنار نيآ  − 

سانلا مظعم  تو  فسألا ، عم  .اًيرقبع  حبصيل  ةيناكمإلا  هيدلو  دلوُي  انم  دحاو  لك 

نميهملا دقتعملا  اذه  نع  تفشك  يننأ  نم  جعزنت  الأ  وجرأ  انأ  .ةعضاوتم  تايناكمإب 

.اًحيرص نوكأ  نأل  جاتحأ  يننكل  .اًعم  زيجولا  انتقو  يف  اًدج  اًركبم  ديعب  دح  ىلإ  يلع 

نم ةعومجم  ملعتأ  نأ  ظحلا  ينفلاح  يداع  باش  درجم  يننأب  كربخأ  نأ  اًضيأ  بجي 

اًيضارو لعألا  لاجم  حاجنلا يف  قئاف  حبصأ  نأ  ينتدعاس يف  يتلاو  ةيئانثتسالا  رارسألا 

ام لك  كل  مدقأ  ل  انه  دوجوم  يننأ  وه  ديجلا  ربخلا  .ةايحلا  يف  بك  دح  ىلإ 

.رهاب حاجنب  لمعت  نأ  اًضيأ  تنأ  كنك  كلذل  .اًدج  ةلهذم  ةرماغم  يف  هتفشتكا 

.مويلا نم  اًءدب  .كل  ام  لكب  شيعتو 

، ةيانعبو فطلب ، اهدقت  متيس  انه  اهنع  كل  فشكأس  يتلا  ةيوقلا  سوردلا  نإ 

ئدابملا نإ  .ةيلستلاو  ماهلإلاو ، حرملاب ، ةئيلم  اًعم  انتلوج  نوكتس  .قداص  عيجشتبو 

قلحت نأو  كتنهم ، عفترت  نأ  يف  اًيئاقلت  ببستت  فوس  اهفشتكتس  يتلا  لئاسولاو 

ءيش لك  لبق  نكل  .ةملكلا  ىنعم  لكب  هسفن  نع  كيف  ام  لضفأ  ربعي  نأو  كتداعس ،

.اذهب كل  نيدأ  انأ  .اًقداص  نوكأ  نأب  كدعأ  رخآ ،

ةنيدم انه يف  تشع  يننإف  ووليم ، تدلُو يف  يننأ  مغرو  زيفيد ، كيلب  يمسا  انأ 

.سانلا .ةايحلا  عاقيإ  .معاطملا  .ناكملا  اذه  بحأ  تلز  امو  .اًبيرقت  هلك  يرمع  كرويوين 

دحاو هنإ  ماعطلا -  قشعأ  انأ  معن ، .قدُصت  ال  عراوشلا -  عاُبت يف  يتلا  قناقنلا  كلتو 

اضايرو ديجلا ، راوحلا  ىلإ  ةفاضإلاب  ينتلأس ، اذإ  ةبسنلاب يل ، ةايحلا  عتم  لضفأ  نم 
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هبشي ًالعف  ضرألا  بكوك  ىلع  ناكم  دجوي  ال  لاح ، ةيأ  ىلع  .ةلضفملا  يبتكو  ةلضفملا ،

.اًدبأ .اهترداغمل  اًقلطم  ططخأ  انأ ال  .كرويوين  ةنيدم 

نع كربخأ  نأ  لبق  يتيفلخ  نع  ليلقلا  اًعيرس  ركذأ  نأ  يل  حمسا  كلضف  نم 

ىلإ لبق  نم  هيف  تنك  يذلا  ناكملا  نم  ينتلقن  يتلا  ةمّيقلا  نكل  ةبيجعلا  ثادحألا 

ناكو أ .اهتلباق  ةناسنإ  بيطأ  يمأ  تناك  دقل  .هيف  نوكأ  نأ  تدرأ  املاط  يذلا  ناكملا 

اًيلاع ىوتسم  نوكلت  نيذلا  صاخشألا  عون  نم  .اًمزع  مهتفرع  نيذلا  صاخشألا  كأ 

وه يسيئرلا  رمألا  اًما ؟ يلاثم  صخش  كانه  له  نكلو  .يلاثم  انوكي  .قالخألا   نم 

كنك ام  لضفأ  ينهذ ، يفو  .هدقت  هنك  ام  لضفأ  نامدقي  ام  اًاد  اناك  هنأ 

ةليلب َظحاو  لزنملل  بهذا  كلذ ، لعفت  نأ  درج  .هدقت  كنك  ام  لك  وه  هدقت 

ةفصو وه  كترطيس  قاطن  نع  جرخت  يتلا  ءايشألا  لوح  قلقلا  نإ  .ئداهلا  مونلا  نم 

اًدبأ يف ثدحت  ًاثك ال  اهلايح  انسفنأ  قلقُن  يتلا  رومألا  مظعمو  .ضرملل  اًدج  ةديج 

ةيقيقحلا يف تالكشملا  : " ظحال امدنع  ليمج  لكشب  تجينوف  تك  اهلاق  دقل  .عقاولا 

كئجافي يذلا  عونلا  نم  اًدبأ ، قلقلا  كلاب  ىلع  رطخت  ءايشأ   نوكت  نأ  نك  كتايح 

". ةزاجإ هتذخأ  يذلا  ءاثالث  موي  رصع  ةعبارلا  يف 

عم هنكل  ءايشألا ، نم  ثكلا  اكلت  هنإ   .ةديدع  قرطب  يادلاو  ينلكش  دقل 

تناك هتاعانق ، ةعاجش  ناكلت  اناك  ةددعتم : قرطب  ءيش  لك  ناكلت  اناك  كلذ 

ر الو  ةدشب  هدقتفأ  تلز  ام  انأ  .تاذلا  مارتحا  ناكلت  اناكو  ةليلج ، ميق  هيدل 

لمهن يف اننأ  ةقيقح  اًنايحأ يف  لمأتأ  اًءوده ، كألا  اظحل  .هردقأ يف  نأ  نود  موي 

اهدعب يف بهذن  مث  .مهدقفن  نأ  ىلإ  .بحلا  رعاشم  مهل  نكن  نيذلا  صاخشألا  ريدقت 

يتلا ةقيرطلاب  مهلماعن  ل  ةيناث  ةصرف  لجأ  نم  وعدنو  ةتماصو  ةليوط  تايش 

.كتايح بِصي  مدنلا  نم  عونلا  اذه  عدت  كلضف ال  نم  .اهب  اولماعي  نأ  نوقحتسي  اوناك 

يفكي ا  اًكرابم  تنك  اذإ  .اننيب  صاخشألا  نم  اًدج  ثكلل  ةثك ، نايحأ  ثدحي يف  هنإ 

.مويلا كلذ  لعفاو  .مارتحاب  هلماعف  نيدوجوم ، كادلاو  لاز  امو 

". قاس ىلع  سي  بلق  "ـ اًاد ب ينفصي  يدج  ناك  .اًبيط  ًالفط  تنك  أشن ، ءانثأ 

يف ديج  لكشب  يدؤأ  تنك  .اًئيش  قزمأ  وأ  اًدحأ  حرجأ  نأ  يفرُع  يف  يدل  نكي   

بختنملا قيرف  مدقلا يف  ةرك  ةبعل  تسرامو  المز ، ب  اًدج  اًبوبحم  تنكو  ةسردملا ،

دقل .لتقلل  يادلاو  ضرعت  امدنع  ءيش  لك  غت  نكلو  .ةيوناثلا  ةسردملاب  صاخلا 
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تحبصأ .زيكرت  يدل  نكي  .اًما   ةقثلا  تدقف  دقل  .يمدق  تحت  نم  ضرألا  تدام 

.مدقتلا نع  ةزجاع  ايح 

سأ يف تنك  يننأكو  ىرخأل ، ةفيظو  نم  تلقتنا  يرمع ، نم  تاينيرشعلا  لئاوأ  يف 

تنك .ءيش  يأب  متهأ  نكأ  ساسحإلا و  تدقف  دقل  يلآلا . " رايطلا   " اًمدختسم ايح 

اهنم فدهلاو   - قلقلا نم  ثكلاو  ماعطلا ، نم  ثكلاو  زافلتلا ، نم  ثكلاب  يسفن  عبشأ 

ةراسخلا كاردإ  دنع  صخشلا  هب  رعشي  يذلا  ألاب  روعشلا  بنجت  وه  اًعيمج 

.ةلمتحملا

اًربنم هنوك  نم  ًالدب  تاوفلا  عفدل  ةليسو  درجم  لمعلا  ناك  ايح ، نم  ةرتفلا  كلت  يف 

تاعاس ءاضقل  ةبعص  ةقيرط  نم  كأ  ةفيظولا  نكت  .يدل   ام  لضفأ  نع  بعتلل 

لمعلا ناك  .هنوكأ  نأ  بجي  ناك  ام  حبصأ  ل  ةعئار  ةصرف  اهنوك  نم  ًالدب  يمايأ 

صاخشألا ىلع  ءوضلا  طيلستل  ةزاتمم  ةصرف  هنوك  نم  ًالدب  يتقو  ءاضقل  ةليسو  درجم 

- كلذب مايقلا  قيرط  نع  و   - لضفأ ةمظنم  ءانب  يمايأ يف  لالغتسال  ةقيرطو  نيرخآلا 

.لضفأ اع 

روعشلا ىلع  دعاسمل  ةديج  ةوطخك  تدب  دقل  .شيجلا  عوطتأ يف  نأ  تررق  ًاخأ 

.برحلا ىلإ  يلاسرإ  مت  .ىضوفلا  طسو  ماظنلا يف  ضعب  دجأ  لو  ءتنالا  نم  ساسحإب 

براجتلا اًضيأ  هعم  بلج  هنإف  ايح ، ىلإ  ماظنلا  بلج  شيجلا  يدوجو يف  نأ  مغرو 

مهعم تيضق  نيذلا  اقدصأ  تدهش  دقل  .اذه  انموي  ىتح  دراطم  رمتست يف  يتلا 

مهبابش ناعير  اًدونج يف  تيأر  دقل  .ةيومد  كراعم  نولتقُي يف  مهو  يساسألا  بيردتلا 

ةلدتعملا ةسحلا  تدهاشو  .يواسأم  لكشب  نوحرجُيو  ةيشحوب  هيوشتلل  نوضرعتي 

، لحوملا كاردإلا  اًقيمع يف  قرغأ  نيب  ددبتت  ةدقلا  اذ  ةدوجوم يف  تناك  ار  يتلا 

، برحلا ةيدسجلا يف  ةباصإلل  ضرعتأ  يننأ   مغرو  .ايح  هيلع  تحبصأ  امل  سئابلاو 

لمحأ تنكو  .اهل  تضرعت  يتلا  ةيسفنلا  ةاناعملا  ببسب  اًحيرج  اًيدنج  وربتعا  دقف 

.تبهذ نيأ  ةكرعملا  حابشأ  يعم 

ةشهدم ةعرسب  رمألا  ثدح  دقل  .رايدلا  ىلإ  ةدوعلل  ةأجف  تقولا  ناح  موي ، تاذ 

يفو نطولل ، يلاسرإو  لقن ، ةرئاط  م  ىلع  يعضو  مت  دقف  .راودلاب  ينتباصأ  ةجردل 

اومدق .يقاروأ  تملتسا  ةينيتورلا ، ةيبطلا  تاصوحفلا  ضعب  دعب  نثا  وأ  موي  لالخ 
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دحأ ةهظ  .ديعسلا يف  ظحلا  اونو يل  ينطول  اهتيدسأ  يتلا  ةمدخلا  ىلع  ركشلا  يل 

جاتنتسا ىلإ  تلصوو  ةنيدملا  عراوش  دحأ  يف  تيش  فيرخلا ، يف  ةسمشملا  مايألا 

.ىرخأ ةرم  اًديحو  تحبصأ  دقل  بعرم :

دق عمتجم  ىلإ  اًددجم  ةدوعلل  ةقيرط  داجيإ  ةلواحم  وه  ربكألا  يعارص  ناك  دقل 

ةيساق تايركذب  ينبقاعي  يلقع  ناك  مونلا ؛ عطتسأ  يلايللا ،  مظعم  يف  .اسن 

شارفلا يقلتسأ يف  تنك  حابصلا ، .برحلا يف  اهب يف  تررم  يتلا  ةيسوباكلا  دهاشملل 

تنك .ينملؤي  يدسج  ناك  .يموي  ءدبو  ضوهنلل  ةقاطلا  عيمجتل  ةلواحم  تاعاسل يف 

.دونجلا نم  المز  غ  اًبيرقت  دحأ  عم  لصاوتأ  ال  تنكو  ببس  نود  رعذلاب  رعشأ 

يأ ايح  نع  باغ  دقل  .ةلممو  اًدج  ةهفات  تدب يل  اهب  مايقلا  بحأ  تنك  يتلا  ءايشألا 

.تومأ نأ  ىنأ  تنك  نايحألا  ضعب  .ىنعملا يف  وأ  ةياغلاب  ساسحإ 

، ملعتلا بح  يه  اهايإ  يادلاو  ينحنم  يتلا  ايادهلا  لضفأ  نم  ةدحاو  نوكت  ار 

فرصتلا مت  اذإ  يتلاو ، راكفأ  دجوت  دحاو  باتك  ةفلغأ  ب  .بتكلا  لالخ  نم  ةصاخ 

ءايشألا نم  ليلقلا  .كتايح  نم  ءزج  لك  ةباتك  ةداعإ  ىلع  ةوقلا  اهيدل  اهل ، اًقفو 

ملعتلا نإ  .ىوقأ  اًنهذ  روطت  نأو  لضفأ  اًركفم  حبصت  نأ  رثتسالا يف  ةعارب  يهاضت 

اذلا ميلعتلاو  .يوقلاو  حتفتملا  صخشلل  ةيسيئرلا  تسلا  ىدحإ  وه  فقوت  الب 

نإ .ةبرطضملا  تاقوألا  ىلع  بلغتلل  ءاقبلا  بيلاسأ  مظعأ  نم  دحاو  وه  رمتسملا 

.تابتكملا ربكأ  نوكلت  مهنأ  ودبي  ام  اًاد  صاخشألا  لضفأ 

يبلسلا يهجوت  ببسب  نكل  .ةغصلا  تابتكملا  ىدحإ  يف  لمعلا  يف  تأدب  اذكهو 

خيبوتلا ىقلتأ  تنك  .بتكلا  رجتم  ةديج يف  ةروصب  يدؤأ  نكأ  اًما ،  عناقلا  ولسو 

الو ماع ، لكشب  زكرم  غ  تنك  .يدرط  متي  نأ  عقوتأ  تنكو  رارمتساب ، يريدم  نم 

لك وه  بتكلل  يبح  .يلمع  يداعلا يف  نم  لقأو  يعجلا ، لمعلا  ىلع  ةردقلا  كلتمأ 

تايقالخأ ببسب  يننورقتحي  بتكلا  رجتم  نوريدي  نم  عيمج  ناك  نيب  .ذقنأ  ام 

ينكل .ّيلع  ءاقبإلا  مت  اذكهو  .يننوبحي  رجتملا  ءالمع  نأ  ادب  يدل ، ةفيعضلا  لمعلا 

.نهاو طيخب  اًقلعم  تنك 

نم ةزجعم  ايح  يف  ترهظ  مايألا ، دحأ  يف  .ًالعف  ةديج  حبصت  ةصقلا  أدبتس  نآلا 

.دراطت ةديجلا  رومألا  تءاج  ديج ، ءيش  يأ  ثدحي  نأ  عقوتأ  تنك ال  نيح  .ام  عون 
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يتلا سوردلاو  .بتكلا  رجتم  اًدج يف  بيرغ  صخش  راز  دقل  .اًما  ةبعللا  ّغ  اذهو 

يتلا دويقلا  عيمج  تمطح  اًعم  هانيضق  يذلا  اًدج  زيجولا  تقولا  يف  اهايإ  ينملع 

اًيلك ةديدج  ةقيرطو  لمعلل  اًما  اًديدج  اًبولسأ  يل  مدق  دقف  اهب ؛ اًكسمتم  تنك 

.ةايحلل

موي هب يف  تملح  دق  كأ م  ةعتمو  حاجن  طسو   - نيرشعلاو ةعساتلا  رمع  يف  نآلا ،

ةبوعصلا طسو  هنأو يف  .لضفأ  اًصاخشأ  عنصت  ةبعصلا  تاقوألا  نأ  تمهف  مايألا - نم 

تقولا ناح  دقل  .ةايحلاو  لمعلا  يف  زوفلل -  دعُم  انم  دحاو  لك  نأو  .ةصرفلا  شيعت 

.يل ثدح  ام  ككراشأ  نآلا ل 
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لصفلا 2

عم يتلباقم 
ةدايقلا ملعم 

، ةديعب ةدودو  لفح  نم  نوتأي  تماص ، مثلم  صاخشأ  لثم  رو  مايألا  أت 

مهنإف اهب ، اننوتأي  يتلا  ايادهلا  مدختسن  اذإو   .اًئيش  نولوقي  مهنكل ال 

.تمص اًديعب يف  اهنوذخأيس 

نوسرإ ودلاو  فلار  −

تادادعتساب فرعُي  ام  هوتل  ىهنأ  دق  انقيرف  ناك  .لمم  رخآ  نثا  موي  حابص  ناك  دقل 

ءالمعلا ةمدخ  لاطبأ  ريدقت  متي  ثيح  عوبسألا  ةيادب  عتجا  لثم  نثالا ؛ حابص 

نم فيعض  لكشب  يدؤي  رجتملا  ناك  دقل  .ةضيرعلا  تاماستبالا  ىلع  قيرفلا  عيجشتو 

ةداعإ نم  ءزجك  اًبيرق  قلغُي  نأ  ةكرشلا  لخاد  نم  ضعبلا  عقوتو  تاعيبملا ، ةيحان 

، ضيفختلا ىلإ  ةجاحب  تاقفنلا  تناك  .اهلمكأب  ةسسؤملا  ربع  ثدحت  يتلا  ةلكيهلا 

.ةعرسب .عفترت  نأل  جاتحت  حابرألاو  سحتلل ، جاتحت  تايلمعلاو 

ةكرشلا ميقو  ةلاسرب  قيرفلا  نم يف  عيمج  ليصوت  ةداعإ  وه  عتجالا  فده  ناك 

لضفأ رجتم  لك  راتخي  ماع ، لك  ةياهن  يف  .جِتنُم  عوبسأ  لجأ  نم  انطيشنتل  كلذكو 

بتك يف عئاب  لضفأ  ةزئاجل  ةيونسلا  ةقباسملا  اهدعب يف  كرتشي  يذلاو  هيدل ، فظوم 

.ابوروأ يف عوبسأ يف  ةدمل  ةزاجأو  ةيخس  ةيدقن  ةزئاج  عم  ةكرشلا -  اهحن  يتلا  اكيرمأ 

نم ديزملاب  رعشأ  ينتلعجو  ينتطبثأو ، زيفحتلا  ينتدقفأ  اهتمرب  ةلأسملا  عقاولا ،

لقن ركُذت يف  ةبوعص  هجاوأ  و  .لمعلا  مايأ  اهب  يضمأ  يتلا  ةقيرطلا  لوح  ةالابماللا 

رورملا يف  ئيسلا  ظحلا  مهفداص  نيذلاو  لمعلا  ءالمز  نم  يأ  ىلإ  رعاشملا  هذه 

.يقيرطب

ًالذاب ءودهب ، ةوهقلا  نم  اًبوك  يستحأ  تنك  نيب  .ضومغلا  ىهتنم  ءيش يف  ثدح  مث 

دحأ فلخ  فداه  لمع  يأب  مايقلا  نع  اًديعب  اًئبتخم  ىقبأ  ل  يعسو  يف  ام  لضفأ 

ةعرسب تفتلا  .يفتك  ىلع  ةرقنب  ترعش  لعألا ، مسق  يف  ةليوطلا  بتكلا  ففرأ 

.يمامأ هتدجو  يذلا  رظنملاب  تلهذو 

تناك .اًما  ةيوضوف  هسبالم  تناك  دقل  .بيجع  رهظم  وذ  لجر  كانه  فقي  ناك 
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مكأ تناكو  ةدق  ةشوقنم  ةرتس  يدتري  ناك  .بوقثلاب  ةئيلمو  ةدقو ، ةقسانتم ، غ 

يف ناك  .لمعلا  حورب  ىلحتي  ةثرلا  هسبالم  نم  مغرلاب  هنأكو  ىلعألل  ةفوفلم  هصيمق 

.هئاحنأ عيمج  يف  سوام  يمل  ةغص  تانوقيأب  ئلت  رفصأ -  ليدنم  هترتس  بيج 

اهيلع ةروفحم  ةطيسب  ةيلوأ  اًفورح  لمحت  ةيضف  ةلسلس  هتبقر  نم  ىلدتت  تناكو 

(. ةيبرعلاب اهلباقي 'ق ب م'  يتلاو   ) ةيزيلجنإلاب  LWT فورحلا ةثيدح  ةباتكب 

نود ءاذح  ةيذحألا : نم  اًديدج  اًجوز  يدتري  ناك  هنأ  ةأجافملاو ، .هيمدق  ىلإ  ترظن 

، اًتماصو اًنكاس  لجرلا  لظ  .قارب  ءاذح  لك  ةمدقم  ىلع  ةجردم  ةعمال  ةلمع  عم  بعك 

ةملك يأب  قطنلل  ةجاحب  رعشي  و  اننيب ، ر  ةليوط  ةظحل  لك  عم  يجاعزناب  اًرعاشو 

(. يفكي ام  لعف  مدعو  مالكلا  نم  ثكلاب  مرغملا  اعلا  اذه  ةردان يف  ةبه  يهو  )

لجر هنأ  ةقيقح  فشكي  ديعاجتلا  نم  طيحم  نع  ةرابع  بيرغلا  صخشلا  هجو  ناك 

لكشب ةرفصم  تناكو  ةرشرشُمو  ةبوقثم  قئاقر  نع  ةرابع  هنانسأ  تناك  .اًدج  نسم 

ركذ دقل  .سكاعتم  هاجتا  ةئام  زربي يف  ثعشأو  يفيل  رعشب  جوتم  هسأرو  .ظوحلم 

ةهشلا دوسأ  ضيبألا يف  ةروصلا  نياتشنيأ يف  تربلأ  ميظعلا  هيلع  ودبي  ناك  ا  هرعش 

.اًبعادم هناسل  جرخي  ثيح 

بيجعلا رهظملا  تاذ  ةيصخشلا  نأشب  ينلهذأ  ام  رخآ ، ءيش  يأ  نم  كأ  نكل 

تتفاللا هينيع  ناك  كلذ  فالخب  ًالمم  ناك  يذلا  نثالا  موي  حابص  يمامأ يف  ةفقاولا 

تناك اًهوتعم ، ار  وأ  اًدرشم  هنوك  ىلع  لدي  ثعشألا  هرهظم  ناك  نيبف  .رظنلل 

، ةرسآلا هترظن  ببسب  نكل  اًبيرغ ، ودبي  اذه  نأ  فرعأ  انأ  .تيفاص  هانيعو  ةيوق  هترظن 

.ةميظع ةوق  يذ  ناسنإ  ةرضح  يننأب يف  اًضيأ  ترعش  يننكل  نامألاب ، طقف  رعشأ   

قثاوو م قيمع ، توصب  عئار  لكشب  ضماغلا  لجرلا  ًاخأ  قطن  كيلب ،" اي  اًبحرم ، "

نم كنع  ثكلا  تعمس  دقل  .كلباقأ  نأ  اًقح  فيطللا  نم   " .ةحارلا نم  ديزملاب  رعشأ 

". انه رجتملا  عيمجلا يف 

ةنيدم ءيش ، لك  مغرف  .قلقلاب  رعشأ  نأ  بجي  ناك  ار  يمسا ! فرعي  لجرلا  اذه 

؟ وه نم  .حي  ناك  لجرلا  اذه  رهظمو  ءابرغلا ، صاخشألا  ضعبل  نطوم  كرويوين 

؟ يمسا فرع  فيكو  نمألاب ؟ لصتأ  نأ  بجي  له  بتكلا ؟ رجتم  ىلإ  لصو  فيك 

مت دقل  .لف  يموت  يمسا  انأ   " .ينحفاصي هدي ل  اًطساب  يقيدص ،" أدها ، ، " لاق يل
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ودبأ ال  يننأ  ملعأ  انأ  .يولعلا  يقرشلا  بناجلا  يف  عقوملا  نم  رجتملا  اذه  ىلإ  يلقن 

يف ماعلل  فظوم  لضفأ  لعفلاب  تنك  يننكل  ةقطنملا ، كلت  نم  رجتمل  يمتنأ  يننأكو 

". ام موي  كسيئر يف  حبصأ  ار  .يعم  اًفيطل  نوكت  نأ  لضفألا  نم  .يضاملا  ماعلا 

"؟ ةكرشلا هذه  حلاصل  لمعت  تنأ  .ينحزا  كنأ  دب  ال  ، " كفت نود  تلق 

يمتها ثت  باقلألا ال  نإ  .يمالحأ  لقأ  وه  كريدم  وك  نإ  .قلقت  نكل ال  .معن  "

ةطلس يأل  جاتحأ  ال  انأو  .ينينعي  ام  لك  وه  ةروص  لضفأب  يلمع  ةيدأت  نإ  .اًقالطإ 

يفينصت مت  يننكل  اذهب ، كربخأ  نأ  يف  عنا  الأ  وجرأ  انأ  .كلذ  لعفأ  ل  ةيمسر 

لاق يلاوتلا ،" ىلع  ةقباسلا  تاونس  سمخلل  هذه  بتكلا  ةكرشل  دحاو  مقر  فظوملا 

.سوام يم  ليدنم  ىلع  حس  ناك  نيب  ةروخف  ةماستباب  اذه 

ار .اًدعتسم  ّيلجر  ىلع  تفقو  .مهوتلاب  باصم  بيرغلا  صخشلا  اذه  نأ  دب  ال 

ناك كلذ  نكل  .يمامأ  ةحناس  لازت  ال  ةصرفلا  تناك  امدنع  يرجأ  نأ  ّيلع  ناك 

تنكو .لاح  ةيأ  ىلع  ًاثك  يننومرتحي  لمعلا  المز يف  نكي  .اًفيخس   ودبأ  ينلعجيس 

اًضيأ فرتعأ  نأ  ّيلعو  .اهئاهنإ  لبق  اهكرت  بغرأ يف  اذل   ًاثك  ةيحابصلا  وهق  قشعأ 

.ءاقبلا تررق  .قدُصت  ةروصب ال  متهالل  ًاثم  ناك  لجرلا  اذه  نأ 

جماربلا دحأ  اًكحضم يف  اًخف  يل  نوبصني  المز  ناك  ار  .ةأبخم  اماك  نع  تثحب 

ةدُعملا مهتاحزم  نم  ةدحاو  نيدعتسملا يف  ئيسلا غ  ظحلا  يوذ  ىقمحلا  عقوت  يتلا 

.هعم ىشاأ  نأ  تررق  كلذل  .تاماك  يأ  فاشتكا  عطتسأ  تثحب و  ينكل  .اًديج 

تهجاو دق  يدنجك  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  ًاليلق  شعتري  وص  ناك  اًنسح ،" : " تلق

ديعس انأ  .يموت  اًبحرم ، : " هتلأس .ةدش  كأ  براجت  تلمحتو  ثكب  ربكأ  يسآم 

ىفشتسم ىلإ  سيلو  : " ةفاضإ دوأ  تنكو  ( ؟ رجتملا اذهل  كنولقنيس  اذامل  .كتلباقمل 

". انه ةقراغ  ةنيفس  ةباث  اننإ  نولوقي  مهنإ  ملعت ، ك  ةيلقعلا )"؟ ضارمألل 

يل اهلاق  اذه ،" تبلط  انأ  كيلب -  اي  لاقتنالا ، ىلع  وربجي  مهنإ   هوأ ،  " ينباجأ

يرجتم يف  وأ  نكأ  .لاقتنالا   تدرأ  دقل   " .اًما ًالقاعو  اًقثاو  ودبي  لازي  ال  وهو 

صرفلاو اًيدحت ، كأ  انه  فورظلاف  .انه  ًابك  اًقرف  عنصأ  دق  يننأ  تننظو  .ميدقلا 

.ىرخأ ةماستباب  فاضأ  كعم ،" لمعأو  انه  ىلإ  نأ آ  تدرأ  كلذل  .كيلب  اي  ةعور ، كأ 

روصو صخشلا ؟ اذه  ناك  نم  .راوحلا  اذه  هيلإ  بهذيس  ع  ةركف  يدل  نكي   
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رأفلا كلذل  ةناهإ  يأ  دصقأ  ال  يجاعزإ -  تأدب يف  دق  تناك  هليدنم  ىلع  سوام  يم 

.يالملا عتمأ  دق  هنأ  فرعأ  يذلا  غصلا 

"؟ كيلب اي  ءيش ، يأب  كركذي  راكسوأ  مسا  له  "

تأدب .عرسأ  ةروصب  ناقفخلا  يف  يبلق  أدب  .ةظحلل  يسافنأ  تدقفو  .تشهدنا 

.راكسوأ وه  يدلاو  مسا  ناك  دقل  .شاعترالا  ياقاس يف 

ضعبب ترعش  ثيح  اًيفطاع  رثأتأ  تأدب  مث  ءودهب ، تددر  راكسوأ ،" ىعدي  ناك أ  "

ترعش ةظحللا ، كلت  .يموت يف  انيع  تنال  .ّيدلاو  نادقف  ىلع  يلخادب  نوفدملا  نزحلا 

.يفتك ىلع  هدي  يموت  عضو  .بيط  هنأ 

انضعب َرن  نكل   اًيوس  انربك  دقل  .ووليم  انك يف  امدنع  يقيدص  كدلاو  ناك  دقل  "

بتكن انكو  ديربلا ، ربع  لصاوت  ىلع  انيقب  دقل  .كرويوين  ةنيدم  ىلإ  لقتنا  نأ  ذنم 

ناك دقل  .انتايح  انل يف  فشكتي  ناك  يف  كراشتن  ضعبلا ل  انضعبل  ةليوط  تاباطخ 

روثعلا بعاتم يف  هجاوأ  تنك  امدنع  ةنيدملا  هذهل  لاقتنالا  ىلع  ينعجش  نم  وه  كوبأ 

نكل يلخادب  اهكلتمأ  تنك  يتلا  ةعاجشلاب  هتيصخش  ةوق  ينتركذ  دقل  .ةفيظو  ىلع 

.بيط صخش  اناك  دقل  .كيلب  اي  كيدلاول  ثدح  امل  ديدشلا  فسألاب  رعشأ  انأ  .اهتيسن 

ينيقبي راكسوأ  ناك  لاح ، ةيأ  ىلع  : " ةرشابم ّيلإ  ىلعألل ، رظني  وهو  هثيدح ، لصاو 

اًرادقم كلت  كنأب  اًاد  ربخي  ناك  دقل  .هلعفت  تنك  ام  لكو  كرابخأ  رخآب  عالطا  ىلع 

، ًالعف كب  نمؤي  ناك  دقل  .ةلهذم  رومأ  كل  ردقُم  هنأ  رعشي  ناكو  تايناكمإلا  نم  ًالئاه 

ام لضفأل  لصت  فيك  كل  حضويو  كمهلي  صخشل  جاتحت  كنأب  رعش  هنكل  .كيلب  اي 

". صخشلا كلذ  وه  هنأ  رعشي  ام ،  ببسلو  .كيف 

كلذ نأ  يل  ةبسنلاب  اًشهدم  رمألا  ناك  دقل  .هتعمس  ام  قيدصت  عيطتسأ  نكأ   

تدنسو غص  يسرك  ىلع  تسلج  .اًيلايرس  ودبي  دهشملا  ناك  .أل  اًقيدص  ناك  صخشلا 

.بتكلا فوفر  نم  دحاو  ىلع  يرهظ 

ردُقملا قيرطلا  ىلع  روثعلا  نم  ءزج  وه  قيرطلا  كعايض يف  نإ  كيلب ، اي  قلقت ، "ال 

انتيؤر حضتت  نأ  لبق  راسملا  نع  جرخن  نأل  جاتحن  نايحألا ، ضعب  .هيف يف  يش  نأ  كل 

ةيصخشلا كتراسخ  لوأ  نم  هب ، تررم  ام  لك  نإ  .حيحصلا  راسملا  ةيؤر  نم  نكمتنو 

". زيهجت نع  ةرابع  ناك  برحلا ، بجاولا يف  ةلحر  ىلإ 

١٨



.يسأر ةيبابضب يف  رعشأ  تلز  ام  انأو  عفترم ، توصب  تبجعت  زيهجت "؟ "

عسل اًدعتسم  نوكت  نأ  ليحتسملا  نمف  هب ، تررم  ام  عيمجب  ر  ول   .ديكأتلاب  "

نم كءانب  ديعت  كمطحت ل  نأ  ةايحلا  ىلع  بجي  ناك  .هايإ  كملعأل  انه  ىلإ  تئج  ام 

نأ كشو  ىلع  تنأ  يتلا  ةئجافملا  تامدقتلا  ىرت  ىتح  رظتناو  .لضفأ  لكشب  ديدج 

لاق اهلمكأب ،" هذه  بتكلا  ةكرشل  كورلا  مجن  حبصتس  رمألا ، كردت  نأ  لبق  .اهربتخت 

.ةفطاعلاب ئلت  وهو  هتوص ، عفترا  نيب  اذه  يموت 

"؟ كور مجن  ، " هتلأس

هبشي ءيش  يف  هفادرأ ، زه  يف  أدبو  ءاوهلا  يف  هتضبق  قالطإب  روفلا  ىلع  يموت  ماق 

مجن معن ، ، " كحضي وهو  ينباجأ  .اًفيطل  نكي  رظنملا   اذه  نكل  .رجاج  كيام  ةكرح 

". كور

دعاسم لواحت  كنأ  ملعأ  انأ  رظنا ، .يموي  ءاضق  يف  ةلكشم  هجاوأ  انأ  لجر ، اي  "

ع اًقح  ةركف  يأ  كل  ال  كنكل  .ام  ةقيرطب  أ  فرعت  كنأل  رثأتلاب  رعشأ  ًالعف  انأو 

مانأ انأ  .حو  تقو  لك  ينيتأت يف  برحلا  نم  تايركذ  دوارت  تلاز  ام  انأ  .هب  تررم 

نم مغرلا  ىلعو  .تقولا  مظعم  اًكهنم  نوكأ  كلذل  يلايللا ، مظعم  ةبوعصلا يف  ىهتن 

ينم برقملا  عم  اقالعف  ةرتف ، ذنم  ةيكيرمألا  ةدحتملا  تايالولا  لخاد  تحبصأ  يننأ 

مجن  " حبصأ نأ  سيل  يفده  نإف  كلذل  .برحلا  ىلإ  اهذ  لبق  تناك  ك  اًدبأ  دعت   

". ةايحلا ديق  ىلع  ىقبأ  نأ  وه  بك  دح  ىلإ  يفده  نإ  .لمعلا  يف  كور "

دمحأ يحمرلا  ةبتكم  .ينيع    اًقيمع يف  رظنو  .هيعارذ  يطب  يموت  ماق 

نم .كيلب  اي  هب ، ربخت  ام  مرتحأ  انأو  كعمسأ ، انأ  : " ةيدجلا هيلع  ودبت  وهو  لاق 

اهنكل .اًضيأ  ةيوضوف ، ايح  تناك  دقل  .كعم  هكراشأل  تيتأ  امل  اًحتفنم  نك  كلضف ،

هسفن ءيشلا  نأ  نمضأ  انأو  .تثدح  دق  ام  ةزجعم  نأكو  رمألا  ودبي  .اًيلك  تلوحت 

اًقلطم رعشأ  انأ   .تاونس  ذنم  كدعاسأس  يننأب  كدلاو  تدعو  دقل  .كعم  ثدحيس 

فيظوتلا تابلط  يف  كمسا  تيأر  ةفدصلا ، ضح  مث  .كترايزل  بسانم  تقولا  نأب 

مقر بتكلا  عئاب  ةزئاجب  زوفلا  ايازم  نم  ةدحاو  .رجتملا  اذه  حتف  دنع  تءاج  يتلا 

اًوضع نوكت  نأ  ةصرف  يه  يبيراكلا ، ىلإ  ةلحرلاو  دوقنلا  بناج  ىلإ  اكيرمأ ، دحاو يف 

راكفألا لدابتل  يذيفنتلا  قيرفلا  عم  ماظتناب  راطفإلا  لوانتت  نأو  فيظوتلا  ةنجل  يف 
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 - كيلإ لوصولل  يتصرف  يه  هذه  نأ  تكردأ  دقل  .لضفأ  ةكرش  ءانب  ةيفيك  لوح 

ذنم اهتملعت  يتلاو  ةايحلا  حاجنلاو يف  لمعلا  ةدايقلا يف  نع  ةيلوحت  ةفسلف  ةكراشمو 

طقف .ةيصخشلاو  ةينهملا  يتلحر  يف  اًعئاض  اًباش  اًضيأ  انأ  تنك  امدنع  تاونس ، ةدع 

اًبيحرت كنوحن  سانلا  نأ  ةجردل  انه  هب  موقت  يف  اًدج  اًعراب  حبصت  نأ  ليخت 

عم نولعفي  لثم  حابص ، لك  يمامألا  بابلا  نم  لخدت  امدنع  نوفقاو  مهو  اًيسح 

.عفترت هتسحو  يموت ، فته  ياد "! نيرج  وأ  وت ، وي  وأ  يالب ، دلوك 

هذه كورلا يف  مجن  حبصأ  نأ  اًعئار  نوكيس  ار  .ةركفلا  ىلع  كحضأ  نأ  ّيلع  ناك 

.دوقنلا ىلع  لصحأو  ابوروأ ، ىلإ  ةلحرلا  كلتب  زوفلل  ةصرف  تدرأ  عطقلاب  انأو  .ةمظنملا 

لصت نأ  نكل  كتنهم  ةيملاع يف  ةبترم  ىلإ  طقف  لصت  الأ  طقف  ليختو   " .يموت لصاو 

عيطتسأ انأ  .كتداعس  ىوتسمو  كتاقالعو  كتحص  ةيحان  نم  كيدل  ام  لضفأ  ىلإ  اًضيأ 

دق م  ثكب  لهسأ  رمألاو  .اذه  لك  كلت  نأ  كنك  فيك  طبضلاب  كل  حضوأ  نأ 

". دقتعت

"؟ ينملعت نأ  ديرت  ا  ةقالع  اهل  اهيلع 'ق ب م'  بوتكملا  اهيدترت  يتلا  ةدالقلا  له  "

.لوضفلا ّيلع  بلغي  انأو  هتلأس ،

ةلوهس م كأ  حبصيس  اذه   " .هديب قيفصتلا  عم  بدأب ، يموت  باجأ  اًدج ،" ديج  "

ةقيرط اهنإ  .اهفاشتكا  ىلع  كشوت  يتلا  ةقيرطلا  رهوج  يه  'ق ب م'  معن ، .تعقوت 

ملعم ةعبرأ  دي  ىلع  هيف  اهتملعت  يذلا  مويلا  يف  .ةايحلاو  لمعلل  ةقيمعو  ةطيسب 

سفن دعأ  .يلخادب   ةيرطف  ةوق  تظقيتساو  .يلخادب  قيمع  ءيش  غت  اًدج ، نيزيمم 

اذه نكل  .كيلب  اي  قيدصتلل ، لباق  غو  اًبيرغ  اذه  ودبي  مك  ملعأ  انأ  .اًددجم  صخشلا 

تاسدع لالخ  نم  ةيصخشلاو  ةينهملا  ايح  ىرأ  تحبصأ  دقل  .طبضلاب  ثدح  ام  وه 

تأدب يف ةيلمعلا يل ، هذه  فشك  مت  نأ  دعب  ةرشابم  اًبيرقت  عقاولا ، .اًيلك يف  ةديدج 

ةشهدم جئاتن  تأدبو  .نويعلا  نم  ةيئانثتسا  ةديدج  ةعومجم  ربع  هلمكأب  اعلا  ةيؤر 

". روهظلا يف 

زيرغ ينتربخأ  دقل  .ردقلا  سفنب  نوتفم  نكل  معن ، اًككشتم ، تنك  .يمتها  راثأ 

ةفسلفلا هذه  ةوقلا -  هذهب  يه   " .هلمكأب ويرانيسلا  ةبارغ  مغر  بذكي ، نكي  هنأب  

"؟ اهتفشتكا يتلا 
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هتدالق ىلع  م'  فورح 'ق ب  كحي  ناك  نيب  ةطاسبب ، يموت  باجأ  كلذك ،" يه  "

بعللاب اهدعب  ماق  مث  .ىشالتي  هتوص  ناك  نيب  فاضأ ، ...كلذك " اًقح  اهنإ   " .لوهذب

.ةدراب نآلا  وهق  تحبصأو  ماحدزالا ، يف  بتكلا  رجتم  أدب  .فقوتو  ًاليلق  هرعش  يف 

.اًتتشم تحبصأ  ةليلق ، تاظحلل 

، يموت ، " ةيرخسلا نم  عونب  هل  تلق  .ناطيشلا  يماحم  رود  بعلأ  نأ  تررق  مث ،

لازت اذلف  اًدج ، اًزيمم  اذه  رمأ 'ق ب م'  ناك  اذإ  نكل  اذه ، لوقأ  نأ  عنا  الأ  وجرأ 

، اذه لوقل  ينحماس  و  دعاقتت ؟ نأ  نكمملا  نم  نكي  أ  اذه ؟ بتكلا  رجتم  لمعت يف 

سفن يف  تنأ  .انه  ىلإ  كولقن  امدنع  ناكملا  اذهل  اًريدم  ىتح  كولعجي  مهنكل  

.ةيرخسلا نم  عونب  اهتلق  لجر ،" اي  ًاثك ، كدعاست  كميلاعت   نأ  ودبي  .يبصنم 

لثم اًبضاغ ، ارو  اًيعافد  حبصي  نأ  هنم  تعقوت  دقل  .رذحب  يموت  لعف  در  تبقار 

ىقب .ةماتلا  ةسايكلاب  عتمتي  ناك  يموت  نكل  .مهيدحت  متي  امدنع  صاخشألا  مظعم 

.ةضيرع ةماستبا  مستباو  اًقيمع  اًسفن  بحس  مث  .ةياغلل  اًنكاسو  اًتماص 

يننكل بويعلا ، ضعب  كيدل  .كلذ  بحأ  انأو  .حيرص  تنأ  .كيلب  اي  ديج ، لاؤس  "

لبق اًنسح ، .عقاولا  ةديج يف  ةفص  هذهو  .هب  نمؤت  ا  ثدحتت  كنأب  لوقلا  عيطتسأ 

اهيف دعاقتي  يتلا  نسلا  تيطخت  دقل  .دعاقتلاب  صاخلا  ءزجلا  قحم يف  تنأ  ءيش ، لك 

". يضاملا عوبسألا  عبسلاو  ةعباسلا  تغلب  دقل  ةقيقحلا ، .سانلا يف  مظعم 

سي بلق   " بقل اًيعدتسم  ام ، اًعون  اًرذتعم  هتعطاق  يموت ،" اي  ديعس  داليم  موي  "

.يتحاقو  ببسب  جارحإلا  ضعبب  ترعشو  يدج  هايإ  ينحنم  يذلا  مدق " ىلع 

نأ لع  يادلاوو  نسلا ، ربكي يف  ناك  دقل  .يموت  ىلع  اًدج  اًيساق  نوكأ  نأ  عطتسأ 

.مارتحالا ىهتن  ربكي  نم  لماعأ 

 - لاح ةيأ  ىلع  ةيلقع  ةلاح  وه  رمعلا  .باش  يننأب  ًالعف  رعشأ  انأ  اًركش ، : " ينباجأ

مهنك ام  لك  ىلع  دويقلا  عضوو  سانلا  فينصتل  ةليبقلا  اهمدختست  تايمسم  درجم 

يعسوب ناك  معن ، نكل ، .تايمسملل  اًقفو  ايح  مكحأ  الأ  راتخأ  انأو  .هيلع  اوحبصي  نأ 

ىلع ديزي  امل  مهعم  لمعأ  انأ  .ةكرشلا  هذه  حلاصل  لمعأ  تلز  ام  ينكلو  دعاقتأ ، نأ 

". اًماع سمخ 

". ةعورلل اي  "
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لضفأ يضمأ  انأ  ةدشب ؟ اهبحأ  ةفيظو  كرت  بغرأ يف  اذامل  رمألا : كيلإ  : " يموت ركذ 

بابش ىلع  ظفاحت  يتلا  قرطلا  ىدحإ  وه  هرّدقأ  يذلا  لمعلاب  مايقلاو  ايح ! تقو يف 

ةصرفلا يدلو  .تالكشملا  لح  قيرط  نع  يكفت  طشنأو  انه  اًعدبُم  حبصأ  انأ  .يبلق 

.موي لك  يف  ةلهذم  ةروصب  المع  ةلماعم  قيرط  نع  ةديدج  تاقادص  نيوكتل 

ةودقلا لالخ  نم  انه  مهعم  لمعأ  نيذلا  قيرفلا  ءالمز  ماهلإل  ةصرفلا  يل  حنستو 

ميظع لمعب  مايقلا  نأل  ةديدش  ةداعسب  رعشأ  انأو  .اهمدقأ  نأ  ترتخا  يذلا  ةيباجيإلا 

اذه لك  .ةقيمعلا  ةداعسلاب  ئلتمم  تنأو  ومنت  ل  بيلاسألا  لضفأ  نم  دحاو  وه 

". ايح فده يف  دوجوب  اًيوق  اًساسحإ  ايح  حن 

يسركلا ىلع  اًحيرتسم  لازأ  ال  انأو  تمت  ًاليلق ،" اًيساق  تنك  اذإ  فسآ  انأ  اًوفع ، "

.ةدشب هجاتحأ  يذلا  يملعم  حبصي  دق  هنأ  كردأ  تأدب  لجرلا  ىلإ  رظنلابو  غصلا ،

لوح اهيف  تثدحت  يتلا  ةطقنلا  اًضيأ  بطاخأ  كلضف  نم  ينعد  نكل  .اًدبأ  قلقت  "ال 

وأ بغرأ  انأ ال  ةفسلف 'ق ب م' . رهوج  ىلإ  ةرشابم  لصت  اهنأل  انه ، اًريدم  وك  مدع 

". بسحف يمتها  ثي  رمأ ال  هنإ  .اًريدم  حبصأ  نأ  جاتحأ 

كأ ضافخنالا  يرذح يف  أدبو  هتلأس ، يموت "؟ اي  طبضلاب 'ق ب م' ، زمرت  اذام  ىلإ  "

.كأ هب  اًنوتفم  تحبصأو  كأو 

لئاه لكشب  ةيلمعو  اًدج  ةيقيقح  ةقيرط  اهنإ  .هب  رحس  دجوي  ال  ًالوأ ، اًنسح ، "

شيعن نحن  .ةقيمع  تايغتب  ر  انملاع  نأ  ملعت  تنأ  .ةايحلا  شيعو  لعألاب  مايقلل 

حجني حبصأ ال  حجني  ناك  ام  .انثتسالا  بارطضالاو  .ةفولأملا  غ  ةبيرلا  نم  نمز  يف 

". نآلا

ىوتسمو ةديدجلا  تايدحتلا  عاونأ  عيمج  هعم  بلجي  موي  لك  .اذه  كعم يف  قفتأ  "

ةايحلا نأب  المع  ربخي  .ثكلاب  ر  اهنأ  ودبت  ةمظنملا  هذه  .كابترالا  نم  ًاطخ 

.يغتلا ببسب  نيرتوتم  نودبي  مهلباقأ  نم  عيمج  .مهل  ةبسنلاب  اًدج  ةدقعم  تحبصأ 

"؟ يموت اي  لحلا ، ام  نذإ 

اهب حبري  طقف  ةدحاو  ةقيرط  كانه  : " فاضأ مث  ةدايقلا ." : " ةدحاو ةملكب  در 

دعب حجنيس  رخآ  لح  دجوي  ال  .كيلب  اي  هيف ، شيعن  يذلا  ثيدحلا  اعلا  يف  لمعلا 

". نآلا
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"؟ ةيارد ىلع  حبصأ  طقف ل  ةقيرطلا ، هذه  يه  امو  "

لكشب ةمظنملا  ءاجرأ  عيمج  يف  صخش  لك  ىدل  ةدايقلا  ةبهوم  ريوطتو  ةيمنت  "

يه اًيح  كومهتلي  نأ  بنجتتل  ةديحولا  ةقيرطلا  .اههجاوت  يتلا  تاسفانملا  نم  عرسأ 

ءيش لك  اودوقي يف  ل  ىوتسم  لك  دنع  فظوملا  تاردق  ةيوقتب  تاكرشلا  موقت  نأ 

اولوتي نأ  يذيفنتلا  سيئرلا  ىلإ  ًالوصو  باوبلا  نم  اًءدب  ثدحتأ  انأ  .هب  نوموقي 

ىلع قبطنت  ةركفلا  هذه  ةبسانملابو ، .ةكرشلا  حاجن  نع  ةيلوئسملا  اولمحتيو  ةدايقلا 

فدهت ال  يتلا  تظنملا  نإ  .ةيراجتلا  لعألا  ريدت  يتلا  طقف  سيل  ةمظنم ، يأ 

ةداقلا ءانبل  ةعانصلا  تاداحتا  جاتحت  .تايوتسملا  عيمج  ىلع  ةداق  ءانبل  جاتحت  حبرلل 

ىلع ةداقلا  ءانبل  جاتحت  ةيموكحلا  تظنملاو غ  تاموكحلا  .تايوتسملا  عيمج  ىلع 

.تايوتسملا عيمج  ىلع  ةداقلا  ءانبل  جاتحت  تاعمتجملاو  ندملا  .تايوتسملا  عيمج 

ىلع ةردقلا  كلت  انيف  دحاو  لك  نأ  ةركف  ناضتحال  جاتحت  تاعماجلاو  سرادملا  ىتح 

هذه يف  راهدزالاو  ءاقبلا  نأشب  اًداج  ناك  اذإ  هب ؛ موقي  ام  لك  يف  ةدايقلا  راهظإ 

". سأرلا لتفي  يذلا  يغتلا  نم  تاقوألا 

اًمود دقتعأ  تنك  دقل  .يموت  لكشلا ، اذهب  ةدايقلا  اًدبأ يف  ركفأ  انأ   : " هل تفرتعا 

شيجلا نع  ثدحتن  انك  ءاوس  ام ، ةمظنم  نوريدي  نيذلا  صاخشألا  طقف  مه  ةداقلا  نأ 

". ةيراجت تاعورشم  يأ  وأ 

.انبصانم  نع  رظنلا  ضغب  كيلب ، اي  ةدايقلا ، راهظإ  ءدبلل يف  جاتحن  اًعيمج  نحن  "

نأ جاتحت  ال  تنأ  كلذل  ةعفترم  ةبترم  كلت  ال  كنإ  لوقت  نأ  نآلا  دعب  اًرذع  دعي 

ىري نأ  نآلا  صخش  لك  ىلع  بجي  حجنن ، .ةمظنملا ل  جئاتن  نع  لوئسم  كنأب  رعشت 

تنأ نآلا ؛ دعب  دوقت  ةيمسر ل  ةطلسل  جاتحت  تنأ ال  .ةدايقلا  قيرف  نم  ءزجك  هسفن 

ازيرت مألا  تلاق  دقل  .اجيإ  قرف  عنصب  مازتلاو  ةكراشملا  ةبغر يف  دوجول  طقف  جاتحت 

هلك اعلا  حبصيسف  هباب ، ةبتع  فيظنتب  صخش  لك  ماق  اذإ  ' اًدج : ديج  لكشب  اذه 

."' اًفيظن

نيزيمتم اننوكب  أدبن  نأل  جاتحن  ةدايقلا ، راهظإب  انيف  صخش  لك  موقي  ل  نذإ  "

"؟ هلوقت ام  وه  اذه  له  .يلاحلا  انرود  قدصب يف 

أدب .هقوف  فقوو  رمملا  رخآ يف  غص  يسرك  ىلإ  اهدعب  يموت  بهذ  مث  ديكأتلاب ." "
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اذه ناك  دقل  .ةمهمهلا  أدبو يف  .هينيع  قلغأو  .ارتسكروألا  دئاق  لثم  هيدي  كيرحت  يف 

.حرم نكل  بيرغ ، .اًحرم  صخشلا 

يتلا ةقيرطلا  قيدصت  ىلع  رداق  غ  عفترم ، توصب  تلق  يموت "؟ اي  لعفت ، اذام  "

ماق .ةيلستلا  تابعت  مهيلع  مسترت  مهو  ءالمعلا  ضعب  انيلإ  رظن  دقل  .اهب  فرصتي 

.هقهقو .هيلإ  ةراشإلاب   Curious George باتك لمحي  غص  يبص 

لقأ ناكو  نحللا  نع  فزاعلا  نم  طقف  دحاو  جرخ  اذإ  ةينوفميسلل  ثدحيس  اذام  "

"؟ نف نم  همدقي  يف  عئار  نم 

ضرعلا اًردقُم  هتبجأ ، ىضوف ،" هتمرب  رمألا  صيو  اًزاشن  فزعلا  حبصيس  .تمهف  "

.ديدجلا يحصان  همدق  يذلا  يرصبلا 

: ًالئاق هتوص  اًعفار  لثمم ، هنأب  رهاظتلا  ىلإ  لقتنا  مث  .يسركلا  ىلع  اًفقاو  يموت  لظ 

حبصت ال  كنأ  راهنلا ، ليللا  عبتي  لثم  اذه ، عبتي  نأ  بجي  كسفن ، عم  اًقداص  نك  "

ًابك اًيحرسم  ًالثمم  هبشيل  هتوص  ةقبط  ًاغم  رخآ ،" صخش  يأ  عادخ  ىلع  اًرداق 

.بسكش رصعب  ةصاخلا  ةيزيلجنإلا  ةغللا  اهنأ  ضرتفأ  يف  ثدحتو 

يف بناج  ىلإ  بناج  نم  يسأر  زهأ  تنك  نيب  هتلأس  نآلا "؟ اذه ، لك  رودي  َّمع  "

.ناكوبشم ياعارذو  رخاس ، راكنإ 

رمألا .كيلب  اي  انه ، قبطني  هسفن  ءيشلا  . ' غص رود  دجوي  'ال  حرسملا : يف  نولوقي  "

حبرت يف ناسنإ -  يألو   - ةمظنم يأل  ةديحولا  ةقيرطلا  .ةيقيسوملا  ةعوطقملا  هبشُي 

ديدج يروث  جذو  تحت  لمعلا  يف  ءدبلا  يه  يروثلا  يغتلا  نم  تاقوألا  هذه 

اهيف صخش  لك  ىلع  بجي  ةفاقثو  ةئيب  فوت  لوح  اًيلك  رودي  جذومنلا  اذهو  .ةدايقلل 

هئالمز ماهلإل  صخش  لك  جاتحيو  .راكتبالا  ثحل  صخش  لك  جاتحي  .ةدايقلا  رهظُي  نأ 

ةيلوئسملا لمحتل  صخش  لك  جاتحي  .يغتلا  ناضتحال  صخش  لك  جاتحي  .قيرفلا  يف 

حبصي نأل  صخش  لك  جاتحيو  .اًيباجيإ  حبصي  نأل  صخش  لك  جاتحي  .جئاتنلا  نع 

عئار لكشب  ةمظنملا  فيكتت  نل  اولعفي ، نأ  درجو  .هيدل  ام  لضفأ  راهظإ  اًصلخم يف 

". اهلاجم ًالعف يف  دوقتس  اهنإ  لب  بسحف ، ةغتملا  فورظلا  عم 

انأ نآلا ؟ دعب  ةكرشلا  هذه  يف  بصانملا  يلوتل  ةجاحب  دعن  اننإ   لوقت  له  نذإ  "

ةديدجلا ةيروثلا  ةفسلفلا  هذه  بحيس  يذيفنتلا  سيئرلا  نأ  نم  اًدكأتم  تسل 
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.ةدرابلا وهق  نم  ةفشر  يستحأ  انأو  ةحارصب  تلق  يموت ،" اي  اهكراشت ، يتلا  ةدايقلل 

نإ اًدبأ  لوقأ  ال  انأ  .ةطقنلا  هذه  صخي  يف  ةياغلل  اًحضاو  نوكأ  نأ  ديرأ  انأ  .ال  "

صاخشألل جاتحن  نحن  .عقاولا  يف  اهيلع ، بجي  لب  .بصانم  كلت  نأ  بجي  ةمظنملا ال 

نولمحتيو بكرملا ، نودوقيو  ةيؤرلا ، نوددحي  نيذلا  يذيفنتلا  قيرفلا  نيدوجوملا يف 

لك لعجتو  ماظنلا  ىلع  ظفاحت  ةينبلاو  بصانملا  نإ  .جئاتنلا  نع  ةلماكلا  ةيلوئسملا 

اع تابارطضالا يف  طسو  ةمظنم  يأ  رهدزت  ىتح  هنإ  لوقأ  يننكل  .ةسالسب  سي  ءيش 

ءاردملا اننوك  لالخ  نم  ةيصخشلا  ةيلوئسملا  يلوتل  انم  دحاو  لك  جاتحي  مويلا ، لعألا 

يف دوقن  نأل  جاتحن  اًعيمج  نحن  .ةيلاحلا  انبصانم  يف  ةداقلاو  انراودأل  يذيفنتلا 

عيمج .نآلا  هيف  انسفنأ  دجن  يذلا  ناكملا  يف  قلأتن  نأو  هيف  انعضُو  يذلا  ناكملا 

يتلا ذوفنلا  ةقطنم  لخاد  ةدايقلا  نع  فشكلل  ةعئارلا  ةجيتنلاو  .ةمهم  فئاظولا 

اهنإ .كذوفن  ةقطنم  تعستا  كأ ، كلذ  تلعف  لك  هنأ  يه  نآلا  اهب  تنأ  دجاوتت 

تنأ ال ، مأ  اًيمسر  اًبصنم  كلت  تنك  اذإ  ع  رظنلا  ضغبو  .كيلب  اي  ةميظع ، ةركف 

ةردق يف ىلعأ  نإ  .يلاحلا  كرود  كدوجو يف  تابثإ  ةيفيك  ىلع  ةلماكلا  ةرطيسلا  كلت 

يتلا ةئيبلل  ةباجتسالا  ةيفيك  رايتخا  ىلع  انيف  دحاو  لك  ةردق  يه  ةيناسنإلا  تاردقلا 

، ةيصخشلا ةدايقلاو  ءادألا  ةمق  انم  دحاو  لك  راتخي  امدنعو  .اهلخادب  انسفنأ  دجن 

". ةعرسب ةيملاع  ةبترم  ىلإ  اهسفن  ةمظنملا  لصت  عبطلاب ،

.ةباجإلا عس  ىلع  اًرصم  اهتلق  فورحلا 'ق ب م' ،"؟ ينعت  اذام  نذإ  "

، رمع يأ  نم  صخش ، يأ  عيطتسي  يتلاو  ةايحلاو  لمعلل  ةيلوحت  ةفسلف  يه  ًالوأ ، "

هتدايق "ـ ل نانعلا  قلطي  ل  اهقبطي  نأ  نآلا  اعلا  يف  ةلود  يأ  يف  ناكم  يأ  نمو 

، انلخادب اًيلخاد " اًدئاق   " كلت انعيمج  .قئاقد  لالخ  ةعئار  جئاتن  ربتخيو  ةيلخادلا "

ةقالع يأ  اهل  سيل  يتلاو  ةدايقلل  ةيرطف  ةوق  انيدل  اًعيمج  نحن  .ررحتي  نأل  قوتي 

ةنماثلا اذ  ءالمعلا  ةمدخ  بودنم  نإ  .شيعن  نيأ  وأ  انرمعب ، وأ  ةبكلا ، بصانملاب 

سيلجنأ سول  تايسنجلا يف  ةددعتم  ةكرش  حلاصل  لمعي  يذلا  رمعلا  نم  نيرشعلاو 

نمو اًبيرق ؛ اهملعتيس  يتلا  ةقيرطلا  مادختساب  هلخادب  دئاقلا  ىلإ  لصي  نأ  هنك 

اهدهشي يتلا  جئاتنلاب  قلعتي  يف  اًيلك  ديدج  عقاو  ىلإ  دعصي  اذه ، لعف  لالخ 

ناس يف  اًماع  ثالثلاو  ةعبارلا  وذ  يذيفنتلا  سيئرلاو  .اهاقلتي  يتلا  تآفاكملاو 

غلابلا لواقملا  اًضيأ  كلذكو  راهنلا ، ءوض  ىري  نأل  لسوتي  يلخاد  دئاق  هيدل  وكسيسنارف 
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يف اًماع  رشع  ةتسلا  اذ  بلاطلا  نإ  .كيال  تلوس  ةنيدم  يف  اًماع  عبرأ  رمعلا  نم 

نم لباول  نانعلا  قلطي  اذهب ، مايقلا  لالخ  نمو  يلخادلا  هدئاق  نضتحي  دق  نطسوب 

ىلع هكل  يذلا  ثأتلاو  جهنملا ، نع  ةجراخلا  هتطشنأو  يسردملا ، هلمع  يف  قلأتلا 

". هنارقأ

، اعلا ناكم يف  يأ  صخش يف  يأ  نإ  .يموت  اي  نآلا ، اًقمع  كأ  ةروصب  رمألا  تمهف  "

عفدو يغتلا ، كيرحت  ةيلوئسم  لمحتيو  هعسو  ام يف  ىصقأ  لذبي  نأ  هنك  نظأ ، ك 

عنص ررقي  نأ  هنك  نطنشاو  ةمصاعلا  شيعي يف  يدنج  نإ  .ةدايقلا  راهظإو  زيمتلا ،

نم لاجم  يأ  صخش يف  يأو  وب ، رايطو يف  ويكوط ، سردم يف  لثم  اًما  اجيإ  قرف 

طقف نحن  .ةدايقلا  ةيناكمإ  نم  يلخاد  عدوتسم  هيدل  انم  صخش  لك  .ةايحلا  تالاجم 

نم  - تظنملا عيمج  صاخشألا يف  ماق  اذإ  .لعفلاب  هكلت  اهدعبو  هكردن  نأل  جاتحن 

فوسف موهفملا ، اذه  ناضتحاب  سرادملا - ىلإ  تاعمتجملا  ىلإ  تاموكحلا  ىلإ  تاكرشلا 

." هرسأب اعلا  لوحتي 

.يقيدص اي  هب ، كربخأ  نأ  لواحأ  ام  هبشي  اذه  هآ ، : " ةعجشُم ةربنب  يموت  لاق 

تمدختسا لك  كنأل  .موي  لك  هنر  نأ  بجي  يلخادلا ، كدئاق  ظقيتسي  نأ  درجو 

اي رخآ ، ءيش  كانهو  .ةوق  كأ  تحبصأو  .اهب  لضفأ  ةيارد  ىلع  تحبصأ  ةوقلا ، هذه 

". كيلب

". كلضف نم  هب  ربخأ  "

نم داز  م  ثبخب ، يموت  اهلاق  زمرت 'ق ب م' ،" اذام  ىلإ  كربخأ  نأ  عيطتسأ  انأ ال  "

طقف  " .اًددجم هتدالق  ىلع  فرحألا  هذه  ىلع  هديب  حس  وهو  ضومغلا  ىوتسم 

هينعت ام  حيضوتب  مهل  حمسُي  نم  مه  ةفسلفلا  هذه  وكراش  نيذلا  ةعبرألا  نوسردملا 

". ةياغلل ةصاخ  فورظ  طقف يف  اذه  نولعفي  فوسو  'ق ب م' .

.هيلإ تلسوت  يموت ،" اي  ربخأ ، كلضف  نم  "

لوصحلل جاتحأ  يذلا  نذإلا  ىلع  لصحأس  ار  .دعب  سيل  لقألا  ىلع  .عيطتسأ  "ال 

وك مدع  لوح  كلاؤس  ىلإ  ىرخأ  ةرم  دوعأ  لو  هوأ ، .ةليلق  مايأ  لالخ  كربخأو  هيلع 

ىلع تارم  ةدع  ّيلع  ةصرفلا  هذه  ضرع  مت  هنأ  فرعت  نأ  كيلع  كلضف  نم  انه ، اًريدم 

لعفلاب وعد  ت  دقل  ةلماكلا ، ةصقلا  ديرت  تنك  اذإ  .ةيضاملا  ةليلقلا  ماوعألا  رادم 
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اذهو اهددع ، ركذتأ  يننأ ال  ةجردل  اًدج  ةديدع  تابسانم  سيئرلا يف  بئان  حبصأ  ل 

ام اذه  سيل  نكل  .مخض  بتكمو  تافورصم ، باسحو  ةكرشلل ، ةعبات  ةرايس  ينعي :

ا قلعتت  ال  ةدايقلا  .ةيقيقحلا  ةدايقلا  هلوح  رودت  ام  وه  اذه  سيلو  .نآلا  ثي 

يتلا ةعاربلا  ىد  ًاثك  قلعتت  ةدايقلا  .هيف  سلجت  يذلا  ناكملاب  وأ  هيلع  لصحت 

مايقلا لوح  رودت  اهنأ  تركذ ، لثم  .اهب  فرصتت  يتلا  ةيفارتحالا  ىدمو  اهب  لمعت 

هعم لمعت  صخش  لكب  ءاقترالا  لوح  رودتو  .نآلا  فقت  ثيح  اًما  ميظع ؛ لمعب 

لظ هنكل  قيمع  لكشب  يساسأ  رس  لوح  اًما  رودت  م'  ب  .هتمدخ 'ق  ىلع  لمعتو 

." اًدئاق حبصت  اًبصنم ل  كلت  نأ  كيلع  سيل  ةليوط : ةرتفل  اًيسنم 

.هيلع تدكأ  عئار ،" موهفم  نم  هل  اي  "

مهنإ .ةدايقلا  مهف  نوئيسي  مويلا  لعألا  اع  يف  نولمعي  نيذلا  صاخشألا  نإ  "

نيذلا يذيفنتلا  ءاردملا  طقف  صخت  اهنأ  ًالعف  نودقتعي  مهنإ  .اهلايح  اًدج  نوكبترم 

". تظنملا نوريدي 

". لودلا نودوقي  نيذلل  وأ  "

لك ةيمهألا : ةياغ  اهنأل يف  اهديعأ  فوس  .كيلب  اي  اًحيحص ، سيل  اذه  نكلو  معن ، "

لك ىلع  بجي  قدصب ، ةقومرم  ةمظنم  ينبت  ل  عقاولا ، يف  ةدايقلا . عيطتسي  صخش 

". دوقي نأ  اهب  لمعي  صخش 

مث .وتلل  تليق  يتلا  تلكلا  ًالمأتم  ةظحلل ، ًاليلق  هرعشب  ثبعي  ذخأو  يموت  فقوت 

.ىرخأ ةرم  ضرألا  ىلع  فقاو  وهو  طاشنب ، اهدعب  لصاو 

حابص لك  يمامألا  بابلا  دنع  ايربك  كرتأ  تنك  تاونسلا ، هذه  لاوط  اذكهو  "

، عئار لمعب  مايقلا  ىلع  يمتها  لك  بصأ  تنكو  بتكلا ، رجتم  ىلإ  لخدأ  نيب 

ىلع عيفر  بقل  دوجو  نم  كأ  ةيقيقحلا  ةدايقلا  راهظإو  قيرفلا ، المز يف  ةدناسمو 

". يلمع ةقاطب 

ذنم هلاثمأ  نم  ثكلا  َرأ  انأ   .ئدابم  بحاص  ًالجر  يموت  ادب  دقل  .اجعإ  راثأ  دقل 

اهدعب .هتلباق  اًدج  اًديعس  تنك  دقل  .ةيندملا  ةايحلا  ىلإ  تدعو  شيجلا  تكرت  نأ 

". ةدحاو ىلع  لصحأ  انأف   لمع ،؟ ةقاطب  كيدل  له   " هتلأس

فورحب اهيلع  عوبطم  هبيج  نم  ةقاطب  جرخي  وهو  كلذ ، لاق  يه ،" اه  معن ، "
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: ةزراب ةيبهذ 

بتكلل دنيام  تيارب  ةكرش 

سماخلا عراشلا   5555

كرويوين كرويوين ،

لف يموت 

ناسنإ

تببحأ دقل  .ةعورلا  ىهتنم  اذه يف  لجر ، اي  !. ' ناسنإ وه ' يفيظولا  كبقل  : " تخرص

". كلذ

جاتحت تنأ  .اًدئاق  حبصت  ل  اًبصنم  كلت  نأ  كيلع  سيل  كيلب ، اي  ُتلق ، لثم  "

هبلطتي ام  لك  وه  اذه  .يفكي  هدحو  اذه  .ةايحلا  ديق  ىلع  اًناسنإ  حبصت  نأل  بسحف 

تايناكمإو اهردقي  ىوق ال  هيدل  مويلا  اعلا  اذه  ايحي يف  انيف  صخش  لك  نأل  .رمألا 

نأ درجو  .بصنملا  اهحن  يتلا  ةوقلا  نم  ثكب  ىلعأ  نوكت  يتلاو  اهردق  نم  للقي 

.حاجن ىلإ  كتايح  رصنع يف  لك  رجفني  فوس  تاردقلا ، كلت  قبطتو  ظقيت  فيك  ملعتت 

نل .هب  بعلتو  لمعت  يذلا  يضارتفالا  عضولا  حبصتو  ةيئاقلت ؛ اهنيح  ةدايقلا  حبصتس 

". اهب لمعلل  ىرخأ  ةقيرط  يأ  فرعت 

انأو ديدشلا  لؤافتلاب  اًقح  رعشأ  .هعمسأ  ام  لك  ينبجعي  ًالعف  انأ  : " قدصب هل  تلق 

". ةعرسب هديرأو  .هنع  ربخت  يذلا  حاجنلا  اذه  لك  ديرأ  انأ  .يموت  اي  كيلإ  عمتسأ 

ةعبرألا ملعملا  هيف  تلباق  يذلا  مويلا  كلذ  دعب  ثدح يل  ام  طبضلاب  وه  اذهو  "

ىلإ تغت  اهموي  نمو  م' ، ب  ةفسلف 'ق  نع  اوفشك  دقل  .مهتركذ  نيذلا  نيزيمملا 

بصنملا دعي  .ةيقيقحلا   ةدايقلا  هلوح  رودت  امل  قيمع  مهف  عم  تلصاوت  دقل  .دبألا 

حبصأ دقل  .مخض  بتار  وأ  بك ، بتكم  ىلع  لوصحلا  ينمهي  دعي  .اهدعب   ينمهي 

ميدقتو .لمعلا  يف  موي  لك  نوكأ  نأ  يننك  ام  لضفأ  وكب  طقف  قلعتي  رمألا 

امدنع تاقرافملا ، نمو  .ايح  يف  نيرخآلا  عم  سمالت  ةطقن  لك  ةزيمتم يف  ةمهاسم 

.يمامأ قيرطلا  حاسفإ  يف  يذيفنتلا  ءاردملا  رابك  أدب  هب ، موقأ  تنك  ام  ربخ  رشتنا 

اوعفدي يل نأ  اودارأ  دقل  .اًزيمم  اًبتكم  ذخآ  نأ  ودشان  و  بصانملا ، ّيلع  اوضرع  دقل 
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". ةمظنملا رخآ يف  بتك  عئاب  يأ  نم  كأ  اًبتار 

تلصح لمعلا ، انمظعم يف  اهب  متهي  يتلا  رومألاب  كمتها  لق  لك  .ةقرافملل  اي  "

ةعمللاو هترتس  سوام يف  يم  ليدن  لجرلا  اذه  ىلإ  اًددجم  ترظن  اهنم ،" ديزملا  ىلع 

.هينيع يف 

ناك دقل  اًما : قحم  تنأو  .قدصُي  اًرمأ ال  ناك  دقل  : " فغشب هثيدح  يموت  لصاو 

نع تيلخت  لك  .انمظعم  اهب  لمعي  يتلا  ةقيرطلا  ةهيدبل  اًضقانم  اًرمأ  عطقلاب 

مايقلا ىلع  تزكرو  ًاثك  صاخشألا  مظعم  اهلايح  قلقي  يتلا  ءايشألا  عيمج  جايتحا 

ءايشألا يف كلت  عيمج  ترهظ  ولس ، ةيقيقحلا يف  ةدايقلا  ضعب  تسكعو  عئار  لمعب 

لمأتأ يف انأو  نآلا  يقيقح ، اذه  فيك  اًقح  قدصُي  رمأ ال  هنإ  .اًبيرقت  ةفدصلاب  ايح 

.قيمع كفت  قراغو يف  هنقذ ، كحي  نآلا  وهو  يموت ، راشأ  هلك ،" رمألا 

."؟ كيلع اهوقلأ  يتلا  لاومألا  عيمج  َتضفر  نذإ  : " لاؤسلا ةمواقم  عطتسأ   

". لاومألا تذخأ  دقل  ال ؛ : " اًكحاض لاق 

تعطتسا .أب  ًاثك  ركذ  دقل  .لجرلا  اذه  بحأ  تأدب  دقل  .اًضيأ  انأ  تكحض 

.ءاقدصأ اوناك  اذامل  ةفرعم 

هذه يف  بصنم  يأب  َظحأ  يننأ   وه  كيلب  اي  كيلع  هحرتقأ  نأ  لواحأ  ام  نكل  "

ةيلقعب لمعلل  نوبهذي  سانلا  نم  ديدعلا  .يضرألا  قباطلا  نم  تأدب  دقل  .ةمظنملا 

اهنيح ربكأ ، ةيلوئسم  نوملستي  امدنعو  ىلعأ  بصنم  ىلع  نولصحي  امدنع  مهنأ 

وه معطملا  نكل  .هب  نوموقي  ام  عيمج  يف  مهدهج  ىصقأ  نولذبيو  ناقتإب  نودؤيس 

عفدت مث  ًالوأ  ةديجلا  ءايشألا  ىلع  لصحت  نأ  كنك  ثيح  هفرعأ  يذلا  ديحولا  ناكملا 

لصحت نأ  لبق  حاجنلا  ن  عفدت  نأ  بجي  ماع - لكشب  ةايحلا  يفو   - لمعلا .لباقملا يف 

عفانم ىلع  دعب  لصحت  كنأ   درجمل  ةبسانملابو ، .اهقحتست  يتلا  تآفاكملا  عيمج  ىلع 

فوس .أت  نل  اهنأ  ينعي  ال  اذهف  اهب ، تمق  دق  نوكت  ار  يتلا  ةيباجيإلا  لعألا 

.ضيبلا ىلع  دقري  ل  هتظح  ىلإ  اًاد  جاجدلا  دوعي  فوس  .هعرزت  ام  اًاد  دصحت 

ةجيتن هعم  بلجي  ةبيطلا  لعألا  رغصأ  ىتح  .قحتست  ام  ىلع  اًاد  لصحت  فوس 

ينعأ انأو   - لعألا لاجم  يف  ميظع  صخش  يأ  لمأتب  تمق  اذإ  ةبسانملابو ، .ةديج 

ققح مهنم  دحأ  نأ ال  دجتسف  ميظع ، اع  وأ  نانف  وأ  فشتكم  يأ  وأ  لضفألا - لضفأ 
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". لاملا لجأ  نم  هققح  ام 

"؟ اًقح "

وه لاملا  نكي  .نياتشنيأ   وأ  نوسيدإ  اليدنام ، وأ  تلفزور  ركف يف  طقف  .عبطلاب  "

ةبغرلاو .ةديدج  تاراكتبا  ميدقتل  ةصرفلاب  .يدحتلاب  عوفدم  اوناك  اإو  مهعفاد ،

". طاسأ مهلعج  يذلا  عفادلا  وه  اذهو  .ةيئانثتسا  ةروصب  ميظع  ءيشب  مايقلا  يف 

.همالك ىلع  تبقع  متهالل ،" ثم  اذه  "

بلجي هنإ  .ةايح  لضفأ  شيعت  ىتح  يرورض  لاملا  نإ  لوقي  نم  لوأ  نوكأس  رظنا ، "

". مهبحت ن  فطلب  ينتعت  نأب  كل  حمسيو  .رتوتلا  للقيو  .ةيرحلا 

يه ءارقفلا  ةدعاسمل  ةقيرط  لضفأ  نأ  تعمس  دقل  .نيرخآلا  دعاست  نأو  : " تفضأ

". مهنم اًدحاو  حبصت  الأ  نم  دكأتت  نأ 

طقف يوناثلا  جتنملا  اًقح  وه  لاملا  نكل  .ةديج  ةصب  هذه  .كيلب  اي  يقيقح ، اذه  "

'ع ا ج'". لا ـ ضعبب  مايقلاو  كيف  ام  لضفأ  زاربإل 

"؟ ينعي 'ع ا ج' اذام  "

مهلباقتس نيذلا  ةرقابعلا  ةعبرألا  ملعملا  نإ  .يقيدص  اي  داج ، انثتسا  لمع  "

اًدكأتم تسل  .ةبعللا  مهعم يف  تكرتشا  نآلا  انأ  .تاراصتخالا  نوبحي  ليختت  برقأ م 

". ام اًعون  ةبيرغ  ةداعلا  هذه  نأ  فرعأ  انأ  ببسلا ؛ نم 

". يموت اي  اًقداص ، نوكأ  ل  ًاليلق ، ةبيرغ  يه  "

نولعفي صاخشألا  نم  ثكلا  .ءيشلا  ضعب  اًبيرغ  حبصت  نأ  بطخ يف  دجوي  ال  ًالهم ، "

هذه عيمجو  اًركتبمو  اًعدبم  حبصت  نأ  كنك  .ًهلُم ال  اًئيش  سيل  اذهو  هسفن  ءيشلا 

، اًعدبم نك  .اًفلتخم  حبصتو  رعشتو ، ركفت ، نأ  نم  اًدج  اًفئاخ  تنك  اذإ  ةعتمملا  رومألا 

يذلا زيفيد  كيلب  نم  ةقباطتم  ةخسن  كانه  نوكي  نل  .رمألا  يف  ركف  طقف  .كيلب  اي 

.دبأللو نآلا  هرسأب  اعلا  كنم يف  طقف  دحاو  كانه  .قالطإلا  ىلع  اًددجم  يمامأ  فقي 

". كتعارب سفنب  حبصي  نأ  هناكمإب  رخآ  صخش  دجوي  ال 

نأب يسفنل  تحمس  م  اًزي  كأ  يننأ  نظأ  .رمألا  ةيؤرل  ةرحاس  ةقيرط  اهنإ  "

كتلباقم نكل  .برحلا  نم  رايدلل  تدع  نأ  ذنم  ًالعف  اًطبثم  تنك  يننأ  دقتعأ  .نوكأ 
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نيذلا دونجلا  عيمج  عيطتسي  نأ  ىنأ  .كلذ  ىلع  اًركش  .نسحتب  رعشأ  ينتلعج 

". هكراشت ام  عيمج  اوملعتيو  .كولباقي  نأ  مهعم  تمدخ 

ىلإ ةلاسرلا  هذه  ليصوتب  موقن  فوس  كتدعاسو ، .مهدعاسنس  .قلقت  ال  اًنسح ، "

.هلعفي ام  لك  دوقي يف  نأو  هدنع ؛ ام  لضفأب  يدؤي  نأل  دعتسم  نوكلا  ربع  صخش  لك 

سانلاو اًدج  ةصق  ةايحلا  .ةفسلفلا  هذه  عسل  نودعتسم  سانلا  نأ  دقتعأ  انأ 

لكشب غ اًقرف  اوعنصيو  مهتالاح  لضفأ  اوحبصي يف  ل  مهتايلوئسم  ىلإ  نوظقيتسي 

". طقف اًرهش  نوتسو  ةئعست  اهب  ةيداعلا  ةايحلا  نأ  ملعت  تنأ  .قوبسم 

". يموت اي  اذكه ، اهبسحت  امدنع  ةرتفلا  هذه  لك  شيعن  اننأ  ودبي  ال  اًقح ؟ "

". طقف موي  فلأ  نيرشعو  ةعست  يلاوح  .لعفلاب  "

ركذت ّيلع  نوكيس  .موي  فلأ  نيرشعو  ةعست  وأ  اًرهش  تسو  ةئعست  .لوهلل  اي  "

". كلذ

نكي انأ   لاح ، ةيأ  ىلع  .نآلا  وه  ةيقيقحلا  ةدايقلا  ىلإ  مدقتلل  تقولا  نإف  كلذل  "

يأب لبقأ  نأ  تضفر  اهلمكأب ، ةكرشلا  يف  يتيص  عاذ  نيبو  اًقلطم ، بصنم  يدل 

نم ثكلا  تينج  ولس ، لالخ  نم  .بسحف  يلمعب  موقأ  ل  هجاتحأ  انأ ال  .بصنم 

يف ةعئار  ماهم  وطعأ  دقل  .قحتسأ  يننأ  دقتعأ  تنك  م  كأ  مارتحالاو  ةداشإلا 

سحتل احرتقم  ىلإ  عتسالا  يف  ةكرشلا  يف  بصانملا  ىلعأ  باحصأ  أدب  .رجتملا 

اهيلع تفاهتي  يتلا  يبيراكلا  ىلإ  تالحرلا  كلت  ىلع  تلصحو  .ةرادإلا  تايلمع 

رهُظت بصنمل ل  جاتحت  تنأ ال  يقيدص ، اي  .ديكأتلاب  لاومألا  ّيلع  تقفدتو  .عيمجلا 

.ةيباجيإب كلذ  دكأ  بسحف ،" جاتحت  تنأ ال  .ةدايقلا  ضعب 

بوب جنوبس  روص  لمحت  تناك  اهنأ  بيرغلا ، نمو  .هتعاس  رظنو يف  اًددجم  فقوت 

نم كأ  صخشلا  اذه  ناك  دقل  .قّلعأ  .اهب   صاخلا  صرقلا  ىلع  ستنابريوكس 

تحت اًبيط  اًبلق  لمحي  هنأ  اًما  حضاولا  نم  ناكو  .هتببحأ  دقل  تلق ، نكل ك  .بيرغ 

.يلع اهضرع  يتلا  ةفولأملا  ةفسلفلاو غ  بيرغلا  يجراخلا  رهظملا  اذه 

اًدج ًاثك  اًتقو  انيضق  دقلو  لعفلاب ، دجلا  لمحم  ىلع  يلمع  ذخآ  انأ  لاح ، ةيأ  ىلع  "

رجتملا اذه  نأ  ملعأ  انأ  .كلذل  اًحاترم  تسل  انأ  .كيلب  اي  ةكرشلا ، تقو  ثدحتلا يف  يف 

تنأو اًدج ، ةصاخ  ةمظنم  هذه  كربخأ ، نأ  بجي  نكل  تانيسحتلا ، ضعبل  جاتحي 
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". حابصلا اذه  كتقو  ىلع  كركشأ  .انه  كدوجول  ةدشب  ظوظحم 

اذهب ىهتنا  راوحلا  نأل  ًاليلق  شهدنم  انأو  هتبجأ ، يموت ،" اي  ةلكشم ، دجوت  "ال 

". ثكلا تملعت  دقل  .كتقو  ىلع  كركشي  نم  انأ  نوكأ  نأ  بجي   " .ئجافملا لكشلا 

لمعلا طقف يف  سيل  لوح 'ق ب م' . هتمرب  رمألا  رودي  يقيدص ، اي  ركذتو ، .اًوفع  "

م برقأ  تقو  يف  هنع  ثدحتأ  ام  مهفت  فوس  اًقباس ، تركذ  لثمو  .ةايحلا  يف  لب 

كأ ةيصخشلا  ةداعسلاو  لمعلا  حاجن  نم  ديزملا  ربتخت  فوس  .لوحتلل  دعتسا  .روصتت 

انأ .ةكرشلا  هذه  يف  كور  مجن  حبصت  فوس  .ةمظع  كمالحأ  كأ  يف  هتليخت  م 

.ةزمغ عم  ىرخأ ، ةرم  هتضبق  عفري  وهو  اهلاق  كلجأل ،" ةدشب  سمحتم 

". اًضيأ يلجأل ، سمحتم  انأ  ًالهم ، "

ةصاخلا ةدايقلا  ةلحر  كبحصأ يف  نأ  لبق  كعم  اهدقعل  جاتحأ  ةيقافتا  كانه  هوأ ، "

ام ردقب  نذإ  هب ، مايقلا  كنم  جاتحأ  ا  مايقلل  دعتسم  تنك غ  اذإو  .كيلب  اي  اًدج ،

". ةعبرألا ملعملا  ةلباقمل  كبحصأ  نأ  ديكأتلاب  ليحتسملا  نمف  انتلباق ، تعتمتسا 

هنأب رعشأ  تأدب  ام  ةراسخ  نم  فوخلا  ضعبب  ترعش  دقل  ةيقافتالا "؟ ام  : " هتلأس

اذه ضرفي  يموت  نأل  ًاليلق  اًئجافتم  تنك  كلذ  عم  ةبيترلا ، ايح  ليوحتل  ةصرف  ربكأ 

.مازتلالا

ملعتت امدنع  ةقيقحلا ، يف  .كيلع  ةبوعصلا  ىهتنم  يف  اًبلط  نوكت  نل  .قلقت  "ال 

كنم هبلطأ  ام  لعفب  موقتس  كنأ  نظأ  اهملعت ، كشو  ىلع  تنأ  يتلا  ةدايقلا  ةفسلف 

". اًيئاقلت

"؟ يه ةيقافتالا  نذإ  ، " عفترم توصب  تلءاست 

". طيسب ءيشب  دع  طقف  "

"؟ اذا "

ربكأ عم  ةعبرألا  ملعملا  دي  ىلع  اًبيرق  اهملعتتس  يتلا  ةقيرطلاو  راكفألا  ةكراش  "

نسحتس كنأ  يه  كيلع  دوعتس  يتلا  ةأفاكملا  .عيطتست  ام  ردقب  سانلا  نم  ددع 

ةأفاكملا .اًموي  هليختت  دق  تنك  م  كأ  صاخشألا  نم  بك  ددع  ةايح  قيمع  لكشب 

". ةعبرألا ملعملا  عم  يقافتا  ىلع  ظفاحأس  يننأ  يه  ّيلع  دوعت  يتلا 
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"؟ هسفن ءيشلاب  مهدعت  كولعج  له  ، " هتلأس

.اذه اولعف  اذامل  اًما  فرعأ  مهسوردل ، ةلئاهلا  ةوقلا  تربتخا  دق  ا أ  نآلاو  .معن  "

نيذلا جهوتملا  لبنلاو  ةيرطفلا  ةوقلاب  نوعتمتي  نيذلا  صاخشألا  كأ  نم  ةعبرأ  مهنإ 

صخش يأ  ةايح  ليوحت  ىلع  ةرداق  مهتفسلف  نأ  نوفرعي  مهنإ  .ايح  يف  مهتلباق 

ام نأب  يلخادب  كش  دأ  دجوي  ال  عقاولا ، .ةلئاه يف  ةروصب  ةلماك  تظن  ومسلاو 

مهنإ ثيح  اذكهو ، .رهاب  يقر  قيقحت  اهرسأب يف  ًالود  دعاسي  دق  كل  هنع  نوفشكيس 

حبصي ىتحو  مهتالاح  لضفأ  يف  اوحبصي  ىتح  سانلا  ةدعاسم  نوديري  ساسألا  يف 

ىلإ تيتأ  ببسلا  اذهلو  .ديفملا  مهمالك  رشن  ىلع  قفاوأ  ولعج  لضفأ ، اًناكم  اعلا 

". هسفن ءيشلا  كنم  بلطأ  ببسلا  اذهلو  .كيلب  اي  مويلا ، انه 

هذه نع  يتعاطتسا  ردقب  صاخشألا  نم  ددع  ربكأ  ربخأس  .قفاوم  انأ  اًنسح ، "

.اهنع اًباتك  بتكأس  ارف  اهفصت ، يتلا  ةعورلا  سفنب  تناك  اذإ  .ةصاخلا  ةفسلفلا 

اًعيمج اننك  .ةدايقلا  ةلاسر  ليصوت  هنوءرقي يف  نم  لك  اندعاسي  دق  ةقيرطلا ، كلتب 

قفاوم انأ  يموت ، معن ، نذإ  .لضفأ  ممألاو  لعألاو ، سانلا ، لعجن  انرود ل  يدؤن  نأ 

". ديكأتلاب

.ةئداهلا هتباجإ  تناك  زاتمم ،" "

قفخي يبلقو  .راكفألاب  ءيلم  نهذب  بتكلا  عم  اًديحو  يايإ  اًكرات  اهدعب ، بهذ  مث 

ةرم ةايحلا  ديق  ىلع  يننأب  رعشأ  تأدب  .تاونسل  قفخي  نأ  هدهعأ  أكو   ةيشحوب 

.ىرخأ ةرم  لمألا  فرعأ  تأدب  .ىرخأ 

يموت عم  ىلوألا  ةلباقملا  كلت  .رضاحلا  تقولا  نآلا يف  نحنو  اهنيح  ناك  كلذ  نكل 

هذهب تقولا  ّرم  فيك  قدصأ  نأ  بعصلا  نم  لازي  ال  .ةزيجو  ةرتف  ذنم  تناك  لف 

اًروهش عيباسألا  حبصتو  عيباسأ  ىلإ  مايألا  باسنت  آلاك : ست  ةايحلا  نأ  نظأ  .ةعرسلا 

موي حابص  يف  يل  يموت  دوعو  يه  ةديجلا  رابخألا  .ع  ةضمغ  يف  يض  اهعيمجو 

.اهنم دحاو  لك  .ةقيقح  ىلإ  تلوحت  بتكلا  رجتم  كلذ يف  نثالا 

نم .يرذج  لكشب  يملاع  لوحت  اهنع ، ثدحت  يتلا  ةضماغلا  ةفسلفلا  ملعت  دعب 

ةرجفتم جئاتن  تربتخا  ّيلإ ، مهمدق  نيذلا  عئارلا  ةعبرألا  ملعملا  سورد  عابتا  لالخ 

اًعطق تققحت  نوملعملاو ، وه  اهبلج  يتلا  راكفألا  ناضتحا  لالخ  نم  .يتنهم  يف 
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دقل يموت ، لاق  كو  .ينم  برهت  تناك  املاطل  يتلاو  ةيلخادلا  ةنيكسلاو  ةداعسلا 

.ليختأ تنك  ثكب م  عرسأ  ةروصب  ءيش  لك  ثدح 

تيارب ةكرش  خيرات  سيئرلا يف  باون  رغصأ  نم  دحاو  نآلا  يننأب  كربخأ  نأب  روخف  انأ 

دقعو ةفلتخملا ، رجاتملا  دقفتل  ةميظعلا  ةلودلا  هذه  ربع  رفاسأ  انأ  .بتكلل  دنيام 

.ةعرسب عسوتت  يتلا  انتمظنم  تايوتسملا يف  عيمج  ىلع  ةداقلا  ريوطتو  لمع ، تاقفص 

انب ةصاخلا  لمعلا  نكامأ  ةدوجل  ةديج  ةعمسب  عتمتنو  ةلئاط  اًحابرأ  ققحن  نحن 

عتأ انأف  .ايح  قشعأ  انأ  طقف ، يلمع  بحأ  ال  انأ  .انتامدخ  زيمتل  اًضيأ  كلذكو 

ظوظحم بأو  ةداعسلاب ، رعشأو  اهتببحأ  يتلا  ةأرملا  نم  جوزتمو  ةزاتمم ، ةحصب 

نم ةني  ةرتفك  برحلا  يف  هتيضق  يذلا  تقولا  ىرأ  تحبصأ  دقل  .لهذم  لفطل 

ةنهملاو .اًبيذهتو  ةمكحو ، ةوق ، كأ  ينلعج  يساسأ ، لكشب  يذلا ، يصخشلا  روطتلا 

ةداعإ كلذ  نم  ًالدب  مت  مدقتلل  لاجم  يأ  هيف  سيل  لمعك  اهيلإ  ترظن  املاط  يتلا 

.ينفلا لمعلا  هبشي  اًئيش  حبصتل  اهليكشت 

اًحجان حبصأ  انأ   كعم : اهتكراشم  ديرأ  يتلا  ةيقيقحلا  ةطقنلا  يه  هذه  نكل 

ًاليلق لضفأ  حبصيس  اعلا  نأب  .ةمهم  ايح  نأب  رعشأ  .ةيمهألاب  رعشأ  نآلا  انأ  .طقف 

؟ كلذ نم  ةيلاثم  كأ  نوكي  نأ  نك  اذامو  .انه  دوجوم  يننأل  ام  ةقيرطب 

تقولا كلذ  يفو  .ناكملا  اذهل  ينتلصوأ  نثالا  موي  حابص  يموت يف  عم  يتلباقم  نإ 

.هلباقأ صخش  لك  عم  اهملعتأس  يتلا  رارسألا  كراشأس  يننأب  يموت  تدعو  ردقملا ،

طبرا كلضف  نم  .كعم  اهنم  دحاو  لك  كراشأ  نأ  زايتماب  ىظحأ  نآلا  انأ  اذكهو 

.ةلوج قلطننس يف  اننأل  .مازحلا 
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لصفلا 3

ةدايقلا ناقتإل  ةلهذملا  تآفاكملاو  عضاوتملا  ىوتسملل  ةنزحملا  فيلاكتلا 

مهف نويقيقحلا  ةداقلا  امأ  .مهتالاح  لضفأ  نوتو يف  طقف  ءادألا  وعضاوتم 

يتلا ةعرسلاو  اهب  اودؤي  نأ  مهنك  يتلا  ياعملا  نوعفريو  اًمود -  نونسحتي 

.اهب نوكرحتي 

ودوج ناج  −

موي وه  هجاتحي  ام  لك  نأب  يموت  ربخأ  بتكلا ، رجتم  انتلباقمل يف  يلاتلا  حابصلا  يف 

ينحنما ، " قدصب ينم  بلط  دقل  .هتفرعمل  جاتحأ  تنك  ام  لك  يل  فشكي  ل  دحاو 

ةعبرألا سوردلا  وكراش  نيذلا  ةعبرألا  ملعملا  لباقت  فوس  كيلب ...  اي  اًدحاو ، اًموي 

يذلا حاجنلا  ققحت  فيك  طبضلاب  كنوربخي  فوس  ةفسلف 'ق ب م' . رهوج  لث  يتلا 

ودبأ نأ  دصقأ  انأ ال  .اًقح  ةدايقلا  هلوح  رودت  ام  حيضوت  لالخ  نم  ام  اًموي  هيف  تبغر 

تاءاولو يذيفنتلا ، ءاردملل  طقف  تسيل  ةدايقلا  نكل  ةخورشملا ، ةناوطسالا  لثم 

نم ةرتفلا  هذه  يفو  .عيمجلل  ةدايقلا  .لودلا  نومكحي  نيذلا  صاخشألاو  شيجلا ،

جاتحت يتلا  ةمهملا  بوردلا  كأ  ًالعف  يهف  عمتجملاو ، لعألا  لاجم  رهبملا يف  يغتلا 

". اهيف حبرت  نأل 

، سفنتي اًناسنإ  نوكأ  نأ  وه  اًدئاق  حبصأ  ل  ًالعف  هجاتحأ  يذلا  ديحولا  ءيشلاو  "

"؟ كلذك سيلأ 

ةيباجيإ ةربنب  يل  دكأ  ةدايقلا ،" عيطتست  تنأف  سفنتلا ، عيطتست  تنك  اذإ  .معن  "

.يمامأ لبقتسملاو  يسفن  لايح  بك  نسحتب  رعشأ  ينتكرت  يتلاو 

ةبحصب تبسلا  موي  حابص  اًركاب  كرويوين  ةنيدم  رداغأ  تنك  مايأ ، ةدع  دعب  اذكهو ،

ناكملا كلذل  دوقأ  نيب  اًظقيتسم  ينيقبت  ةررحتم  ةسحو  ةوهقلا  نم  شعنم  بوك 

ةسماخلا كانه يف  لصأ  نأ  ىلع  رصأ  دقل  .هيف  هلباقأ  نأ  يموت  ينم  بلط  يذلا  ديعبلا 

بيخأ ل ال  اذكهو ، مويلا ." تقو يف  مظعأ   " هنوك لوح  ءيشب  ًتمتم  طبضلاب ، اًرجف 

.ضضم ىلع  تمزتلا  ديدجلا ، يملعم  لمأ 

تاحطان ربع  دوقأ  تنك  نيب  رايس  نم  ٍلاع  توصب  كورلا  ىقيسوم  تقلطنا 
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يذلا عيرسلا  قيرطلا  ربعو  نتاهنام  نم  اًجراخ  ةنيدملل ، ةيلاخلا  عراوشلاو  باحسلا 

ع ةركف  دأ  يدل  نكي  .ديازتلا   يف  يتسح  ترمتسا  .يتهجو  ىلإ  ينلصوي 

.ةني ةيده  وه  قيلا  مدع  ناضتحا  نأ  تملعت  يننكل  .مويلا  اذه  هنع  فشكيس 

ال اذه ، عم  .لوهجملا  اهيف  هجاون  يتلا  ةظحللا  يف  ديدشلا  بعرلاب  رعشي  انمظعم 

.انيلإ لصي  انوو  ةديدج ، ةرماغم  ةيادب  نم  كأ  سيل  هنإ  .كلذ  لعفن  نأ  بجي 

رايس ىرت  فوس  ديمزور ...  رباقم  دنع  فقوت  ، " ةبوتكملا يموت  تاداشرإ  ينتهجو 

فاشتكا ىلع  كدعاست  ل  لمعت  ةضماولا  ءاوضألا  كرتأ  فوس  .بناجلا  ىلع  ةفقاو 

". كأ ةلوهسب  ءاقللا  ناكم 

قيرط ىلإ  يسيئرلا  قيرطلا  نم  يهاجتا  تغ  قئاقد ، رشع  الإ  ةسماخلا  يلاوح  يف 

نأ ديرأ  ثيح  ىلإ  دوقيس  هنإ  لوقت  ةطيرخلا  تناك  يذلاو  ىصحلاب  ىطغم  يبناج 

نم عفتري  فيفخ  بابضو  .ءسلا  ىلإ  عفترت  ةليوطلا  ربونصلا  راجشأ  تناك  .لصأ 

نكأ .حضتي   تاهيجوتلا  يف  يموت  هفصو  يذلا  لخدملا  ناك  يراسي  ىلإ  .ضرألا 

ديري برقلاب  ام  ناكم  دجوي  هنأ  تنمخ  يننكل  رباقملا ، دنع  لباقتن  اذامل  اًما  اًدكأتم 

- هنايسن نك  و ال   - اًبسانم اًناكم  حجرألا  ىلع  رباقملا  تناك  دقل  .هايإ  ينيري  نأ  يموت 

.اًعم انموي  انأدب  ثيح  لصاوتلل 

، كانه .قدصُي  اًدهشم ال  تيأر  هيف ، فقوتأ  نأ  ضرتفملا  ناكملا  نم  تبرتقا  امدنع 

ك ةلعتشم ، ةضماولا  ءاوضألا  تناك  .يلخادلا  قيرطلا  بناج  ىلع  يموت  ةرايس  تناك 

ام وه  هترايس  ليدومو  زارط  نكل  .ةرايسلا  لخاد  دحأ  كانه  نكي  .نوكتس   اهنإ  لاق 

ةحولو ةديدجو ! ةعمال  ءادوس  سإ  شروب 911 تناك  دقل  .ةبهرلاو  ةمدصلاب  ألم 

.تمستباو .يسأر  تززه  دقل  . LDRSRUS ةطاسبب اهيلع  بوتكم  ةيصخشلا  ةصخرلا 

ةركف ضفر  يذلا  اذه  بيرغلا  بتكلا  عئاب  .عقاولا  رخآ يف  اًئيش  صخشلا  اذه  ناك  دقل 

يروثو ديدج  جذو  لجأل  ةمخضلا  ةزيمملا  بتاكملاو  ةبكلا  تاقفنلا  تاباسح 

.يمالحأ ةرايس  كلت  هنأ  فداص  ةديدجلا  ةيروثلا  تاقوألا  هذهل  ةدايقلل 

بيجع لكشب  اًتماص  تنك  دقل  .رحم  تأفطأو  شروبلا  ةرايسلا  فلخ  تفقوت 

، راجشألا ةعوطقم  ةقطنملا  يف  لت  ىلع  .ملظملا  هبش  عراشلا  يف  ءودهب  تسلج  نيب 

.رباقملا كارح يف  الب  اًفقاو  ناك  .يموت  هنأ  تننظ  .اًديحو  اًصخش  تدهاش 
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ةوسكملا ةوبرلا  ىلإ  يبناجلا ، قيرطلا  ربع  سأ  ل  يتقاط  لك  رمألا  كلهتسا  دقل 

تظحال .يموت  ىلإ  تلصوو  ةربقملا ، تألم  يتلا  روبقلا  دهاوش  اًزواجتم  باشعألاب ،

يف تنكو  ةملظم ، لازت  ال  ايندلا  تناك  ءيش ، لك  مغرف  .فوخلاب  رعشأ  تأدب  يننأ 

ضعب نم  هنم  ققحتلاب  تمق  كلذ ، عم  .اًديج  يموت  فرعأ  نكأ  انأ   ًةقيقحو  رباقملا ،

عيمج .اًحيحص  هب  ربخأ  ام  لك  ناك  دكؤملا ، نمو  .يرجتم  نيرخآلا يف  بتكلا  يعئاب 

.اًما هسفن  نع  لاق  يموت ك  ناك  .ليصافتلا 

فظوم لضفأ  هنأ  ىلع  هل  رظنُي  ناك  يموت  نإف  عبسلاو ، ةعباسلا  هنوك يف  مغرو 

ناك .ةرهبملا  ايادهلا  عيمج  عم  ةرخافلا  يبيراكلا  تازاجإ  عيمج  حبر  دقل  .انتكرش  يف 

ءاردملا عيمج  ناكو  .هيلع  ةديدع  ةقومرم  بصانم  ضرع  متو  زاتمم  بتار  ىلع  لصحي 

كلذ ، عم  نكل  .ريدقت  مظعأو  مارتحا  ىصقأب  هنولماعي  انتمظنم  يف  يذيفنتلا 

ةوطخلا نكت  رباقملا   طسو  ركابلا  حابصلا  ةلباقملا يف  هذه  نأب  روعشلا  عنم  عطتسأ 

يلخادب ةسمه  كانه  نكل  .مايألا  نم  موي  يف  اهب  تمق  يتلا  ةساردو  اًنامأ  كألا 

.تلصاو كلذلو  .ةلصاوملا  ىلع  ينتعجش 

سمشلا ةعشأ  ةيؤر  تعطتسا  يموت ، هيف  فقي  يذلا  ناكملا  نم  تبرتقا  امدنع 

دعتسي وهو  لمتكملا  رمقلا  ةيؤر  اًضيأ  تعطتسا  .قفألا  يف  صقارتت  يهو  ىلوألا 

.ًاليمج اًدهشم  ناك  .ليللا  قفرب يف  يشالتلل 

، لعفلاب يموت  هنأب  مزجأ  نأ  تعطتسا  .صخشلا  نم  تبرتقا  ىتح  سلا  تلصاو 

امدنع اهادترا  يتلا  سبالملا  سفن  يدتري  ناك  .هرهظ  ينيطعي  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع 

.لوهذلا ينباصأ  .ًاثيدح  ناروفحم  ناربق  همامأ  عقي  ناكو  .ةرم  لوأ  انلباقت 

اذهل ينجردتسا  اًضماغ ، اًنونجم  ًالجر  ناك  ار  .برهلا  يه  ينتدوار  ةركف  لوأ 

.رتوتلاب  رعشأ  تأدب  .هاياحض  نم  رخآ  اًدحاو  حبصأ  دق  اذكهو  لزعنملا  ناكملا 

.اكم تدمجت يف  .كفتلا  عطتسأ 

مسترت ةماستبالا  تناكو  .ثعشأ  لازي  ال  هرعش  ناك  .ءطبب  تافتلالا  يموت يف  أدب 

.متهالل ًاثم  نوكيس  مويلا  اذه  .اًعيرس  سمشلا  تقرشأ  .ةعرسب  تأده  .ههجو  ىلع 

دقل .دعوملا  يف  اًما  كيلب ...  اي  خلا ، حابص  : " ةداتعملا ةقثاولا  هتربنب  يموت  لاق 

يتلا رومألا  دحأ  نكل  ركبم ، تقولا  نأ  ملعأ  انأ  .عقاولا  اًدج يف  ينبجعأ  .اذه  ينبجعأ 
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ال يتلا  ءايشألا  نولعفي  نيذلا  صاخشألا  مه  ةداقلا  نأ  يه  ةدايقلا  نع  اهتملعت 

نإ .اًضيأ  اهب  مايقلا  نوبحي  ال  دق  مهنأ  نم  مغرلا  ىلع  اهلعف -  يف  نولشافلا  بغري 

ًالهس نوكي  ام  لباقم  بسانم - و   - مهم هنأ  نوفرعي  ا  اوموقيل  طابضنالا  مهيدل 

نولعفي مهنإ  .ةعئار  تاقوأب  نوظحي  ال  ةداقلا  لضفأ  نإ  لوقأ  ال  انأ  نآلا ، .اًيلسمو 

ةيباجيإلا جئاتنلاو  حاجنلا  قيقحت  ىلع  ةيماسلا  مهتردق  ببسب  ةقيقحلا ، .ديكأتلاب يف 

دق م  ثكب  كأ  مهتايح  يف  ةجهبو  ةعتم  ىلع  مهلوصحب  يهتني  رمألا  نإف  ةادلا ،

ةفرعم هدلوت  يذلا  ةداعسلا  ردق  سفن  دلوت  ءايشألا  نم  ليلقلا  .انيف  صخش  يأ  هفرعي 

"، ةليمج ةروصب  كتايح  يضقتو  عئار ، لمعب  موقتو  ةمات ، ةروصب  كغوبن  كردت  كنأ 

اهيلع 'ق ب م'. روفحملا  ةيضفلا  ةدالقلا  علخي  وهو  يموت ، اهلاق 

.انه ىلإ  روضحلل  ةعاجشلا  ككالتمال  طقف  .كيلب  اي  كل ، اهنإ  يه ، اه  : " يموت لاق 

نأب تدعو  يتلا  ةفسلفلا  ملعتل  ةحتفتملا  ةيلقعلا  ككالتمالو  .ةكرعملا  فصن  اذهف 

نودب ةدايقلا   " ىلإ زمرت  م'  ب  نإ 'ق  .مويلا  كلذ  يف  رجتملا  يف  اهنع  كل  فشكأ 

جاتحت تنأ ال  .مويلا  اهملعتتس  يتلا  ةقيرطلا  هلوح  رودت  ام  لك  وه  اذهو  بصنم ."

هذه عمست  فوس  كنأب  فرعت  نأ  كوجرأو  .يقيدص  اي  اًدئاق ، حبصت  بصنمل ل  اًدبأ 

.اهيف عرشتس  يتلا  بيردتلا  ةيلمع  نم  ءزج  اذه  .مويلا  اذه  اًراركتو  اًرارم  ةلمجلا 

". راركتلا نبا  وه  ملعتلا  نولوقي ، كف 

"؟ كلذ ينعي  اذام  "

ةركفلا جمدنت  نأ  نك  راركتلا ، لالخ  نمف  .ميلعتلل  يوق  بولسأ  راركتلا  نأ  ينعي  "

دقتعملا تيبثتب  موقت  نأ  ةيمهألا  ةياغ  هنإ يف  ثيحو  .ديدج  دقتعمك  ةعرسب  ةديدجلا 

فوس هب ، موقت  ام  لك  ةدايقلا يف  رهُظت  ل  اًبصنم  كلت  نأ  بجي  هنأب ال  يرهوجلا 

نأل جاتحن  نحن  ' نوترتسيشت : هيك  يج  ركفملا  لاق  .اًراركتو  اًرارم  ةركفلا  هذه  عمست 

."' انميلعت متي  نأل  جاتحن  كأ م  انترِكذت  متي 

.قاربلا يموت  ءاذح  ىلع  ةعمللا  دقفتأ  انأو  اًقفاوم  تبجأ  تمهف ،" دقل  "

ةلقل اًزوجحم  اًدقعم  اًنف  تسيل  ةدايقلا  بتكلا ، رجتم  انشقان يف  نذإ ك  .ليمج  "

.بويعلا نم  ةيلاخ  ةيعتجا  تايفلخو  درافراه  ةعماج  نم  تاداهش  لمحت  ةراتخم 

عمو .ةدايقلا  راهظإ  ىلع  رداق  ةكرتشملا ، انتيناسنإ  ةقيقح  لالخ  نم  انيف ، دحاو  لك  نإ 
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ةيسيئرلا ةراهملا  ةدايقلا  تحبصأ  يلاحلا ، تقولا  يف  انعمتجم  يف  ديدشلا  يغتلا  لك 

كلذ حضاو يف  لكشب  ركذأ  نأ  تيسن  انأو  .لعألا  لاجم  حاجنلل يف  ةديحولا  ةمهملا 

قيبطتل جاتحن  نحن  .طقف  لمعلا  يف  هلعفت  ءيش  درجم  تسيل  ةدايقلا  نأ  مويلا 

لّكشن نأ  اًدج  مهملا  نم  انل ، ةايح  مظعأ  غلبن  .هب ل  بعلن  ناديم  لك  لخاد  ةدايقلا 

انرومأ لوح  ةدايقلا  سكعنو  مهبحن ، نم  عم  ةدايقلا  رهظنو  انتحص ، يف  ةدايقلا 

اهلك اهساسأ  نوكي  نأ  اًدج ، يرورضلا  نمو  .انتاعمتجم  لخاد  ةدايقلا  شيعنو  ةيلاملا ،

ةدايق ىلع  اًرداق  نوكت  نلف  كسفن ، ةدايق  ىلع  اًرداق  نكت  اذإ   .ةيتاذلا  ةدايقلا  وه 

اع لاق  .اهكردت  نأ  كيلع  يتلا  ةيساسألا  مكحلا  نم  هذه  .كلوح  نم  صخش  يأ 

ليوطلا ىدملا  ىلع  وه  انسفنأ  لخاد  ةوقلا  زكرم  ىلع  روثعلا  نإ  ' يام : ولور  سفنلا 

نم اًقيمع  اًسفن  ذخأ  نيب  يموت  ىور  "، ' انئاقفرل اهمدقن  نأ  اننك  ةمهاسم  لضفأ 

.كيلب اي  هايحنل ، ميظع  موي  هنإ  : " اًبعادم ةزكو  ينيطعي  وهو  فاضأ  .يقنلا  ءاوهلا 

". ليدبلا ركف يف  طقف  ينقدصت ، تنك ال  اذإو 

فشك دقل  يموت ." اي  ةيدهلا ، ىلع  اًركش  ، " يسأر لوح  ةدالقلا  عضأ  انأو  هل  تلق 

.كلذ ينبجعأ  دقل  .بصنم  نودب  ةدايقلا  هيلإ 'ق ب م' : زمرت  ًاخأ ع  يموت 

ظاقيتسالا نإ  .تقولا  اذه  يف  انه  ىلإ  كروضحل  اًركش  ىرخأ ، ةرم  : " يملعم لاق 

نولمحي نيذلا ال  ةداقلا  اهيدؤي  يتلا  ةيكذلا  ةيمويلا  تاسرملا  نم  دحاو  وه  اًركبم 

نوكيس ' ةرم : تاذ  ظحال  يذلا  لكنارف  تلكب ب  ركذت  اهنإ  .ديدش  تابثب  اًبصنم 

.رباقملا ىلإ  لفسألل  رظن  مث  ". ' تو امدنع  مانتل  تقولا  نم  فو  ردق  كانه 

". ظف لوق  اذه  ، " هتبجأ

نأ انم  ثكلا  ىنمتي  .ًاثك  مانت  نأ  اًدج  لهسلا  نم  .كلذ  مغر  اًقحم ، ناك  دقل  "

اًركبم ضوهنلا  نإ  .هكلت  يذلا  تقولا  ردهن  اننإف  اذه  عم  تقولا ، نم  ديزملا  اوكلمتي 

ةيقن ةعاس  نوثالث  اهنإ  .عوبسألا  ةيفاضإ يف  تاعاس  عبس  كحن  مويلا  ةدحاو يف  ةعاس 

عيطتست يذلا  تقولا  وه  اذه  اًموي ! ثالث  لك  يفاضإ  لمع  عوبسأ  اًبيرقت  .رهشلا  يف 

تقولا وه  اذه  .كتاعورشم  لضفأ  ريوطتو  كتيؤر ، سحتو  كططخ ، ءانبل  هخست 

ةداعإو ةيلخادلا ، زجاوحلا  نم  صلختلاو  كميق ، لمأتلل يف  هلغتست  نأ  عيطتست  يذلا 

ىلإ لصتو  ومنتو  ملعتت  همادختسا ل  كنك  يذلا  تقولا  وه  اذه  .ككفت  رظنلا يف 
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ىلع تنأ  يتلا  ةلحرلل  ةيسيئرلا  فادهألا  نم  اًدحاو  نإ  .هب  موقت  ام  لك  يف  ةمقلا 

كسفن نع  ىضرت  نكل ال  اًعناق ، نوكت  نأ  سأب يف  .نسحتت ال  نأ  وه  كيلب ، اي  اهنتم ،

". فغشبو ةداوه ، الب  اًيموي ، هلك ، هنيسحتب  مق  .ءيش  لك  سحتب  مق  كلذل  .اًدبأ 

". ةوهقلا نم  رخآ  بوكل  جاتحأ  تلز  ام  يننكل  .مهلُم  رمأ  هنإ  : " هل تفرتعا 

.اًددجم نيربقلا  ىلإ  اهدعب  رظن  مث  .حوضوب  ينعمس  دقل  .اًما  اًزكرم  يموت  لظ 

ار كنأ  تننظ  دقل  .لجر  اي  ينتبعرأ ، دقل  .نيذه  لوح  بجعتأ  تنك  معن ، "

.يموت اي  كب ، تقثو  يننكل  .نيربقلا  نيذه  تيأر  امدنع  نونجم  صخشل  لوحتتس 

انأ يهلإ ، اي  .يدلاو  فرعت  تنك  كنأل  ار  .بسحف  كب  قثأ  انأ  ام ، ىوتسم  دنعف 

". ةدشب هدقتفأ 

ناك لفط  وهو  ىتح  .بدألاو  مركلا  نم  لئاه  ردق  ىلع  ًالجر  ناك  دقل  .اًضيأ  انأو  "

، اًنسح .اهكلسيل  قرطلا  بعصأ  ناك  امدنع  ىتح  ميقتسملا  قيرطلا  كلسي  ام  اًاد 

عمس ولو  .مويلا  يعم  انه  كنأ  فرع  ول  ةراثإلاب  رعشيس  ناك  هنأ  نهارأ  نأ  عيطتسأ 

يتلا ةايحلاو  اهب  لمعت  يتلا  ةقيرطلا  ةبكلا يف  تايغتلا  ضعب  لمع  تأدب يف  كنأ 

". اهشيعت

". ةداعسلاب رعشيس  ناك  معن ، : " ءودهب تلق 

رفحلا ىلإ  ًاشم  هذه ،" رفحأ  ىتح  تاعاس  ينم  رمألا  قرغتسا  دقل  : " يموت لاق 

"، رمعلا نم  اًماع  عبسو  ةعبس  غلبي  باش  لجرل  مات  كاهنإ  هنإ   " .ضرألا ةقيمعلا يف 

نأ بك  لكشب  يكذت  يف  مدخت  اهنإ  .رحست  روبقلا  نإ   " .ةماستباب يموت  اهلاق 

اًعيمج يف انب  رمألا  يهتني  ملعت ، تنأ  .اًقح  رمألا  ركفت يف  امدنع  اًدج ؛ ةصق  ةايحلا 

اندقتعا يتلا  ءايشألا  عيمجو  .كيلب  اي  بارتلا ، نم  ةموك  درجم  .ةياهنلا  ناكملا يف  سفن 

يف اهنأ  حضتي  يعتجالا  عضولاو  ةولاو ، بصانملا ، لثم  ءايشأ  اًدج ، ةمهم  اهنأ 

، خألا كموي  يفو  .ةفاظنلا  لماع  بناجب  نفدُي  يذيفنتلا  سيئرلا  نإ  .ةهافتلا  ىهتنم 

ام تلعف ، دق  تنك  اذإو  يلخادلا ، كدئاق  تفرع  دق  تنك  اذإ  ام  وه  اًقح  مهي  ام  لك 

بك دح  ىلإ  وه  اذه  .كلوح  نم  اعلل  هتابه  مدقي  هعدتل  ةعاجشلا  كلت  تنك  اذإ 

يموت فقوت  ةهفاتلا ." رومألا  عيمج  نم  صلختت  نأ  درج  ةايحلل  يسيئرلا  ضرغلا 

لمأتلا يف لوح  متهالل  ثملا  رمألا   " .يقنلا حابصلا  ءاوه  نم  اًقيمع  رخآ  اًسفن  ذخأو 
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". لخادلاب رظنا  انه ، .ةايحلا  رومألا يف  قدصأ  ىلع  اًددجم  كظقوي  هنأ  وه  كتوم 

نأ تعطتسا  .لبق  نم  اذهك  اًئيش  َرأ  .يزاودرأ   حول  دجوي  ناك  لوألا  ربقلا  عاق  يف 

.ةحضاو ةبك  فرحأ  رجحلا يف  ىلع  ةبوتكم  تلكلا  نأ  ىرأ 

َشخت ال   " .ةيركسعلا تابيردتلا  ءابقر  نم  دحاوب  يايإ  اًركذم  يموت ، رمأ  ايه ،" "

". حوللا بحساو  لفسألا  ىلإ  لزنا  .ًاليلق  خستت  نأ 

ينم نكمتت  نأ  لبق  نكل  .يلقع  كشلا  ألم  .ىرخأ  ةرم  ةعرسب  قفخي  يبلق  أدب 

نم ةبرتألا  اًحسامو  ةعرسب  حوللا  اًطقتلم  ربقلا ، لخاد  ىلإ  بشعلا  نم  تزفق  يفواخم ،

يموت ىلإ  رظنلا  نودو  ربقلا  لخاد  اقب  ءانثأو  .ءسلا  عفترت يف  سمشلا  تناك  .هيلع 

.اهتءارق ىلع  ينعجش  يتلا  تلكلا  تأرق  ىلعألا ، يف 

"؟ اذه ينعي  اذام  : " هتلأس ناسنإلا ." اهيلع  مدني  ءايشأ   10  " ناونعلا ناك 

". ةءارقلا رمتسا يف  طقف  "

". ناسنإلا اهيلع  مدني  ءايشأ   10 ، " عفترم توصب  تأرق 

كتايح اهينغت  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  يتلا  ةعئارلا  ةينغألاو  خألا  كمويل  لصت  نأ  . 1

.كلخادب ةتماص  لازت  ال 

كلخادب نكست  يتلا  ةيرطفلا  ةوقلا  طق  ربتخت  نأ  نود  خألا  كمويل  لصت  نأ  . 2

.ةميظع رومأ  قيقحتو  ةميظع  لعأب  مايقلل 

جذومنلاب قالطإلا  ىلع  رخآ  صخش  يأ  مهلت  كنأ   اًكردم  خألا  كمويل  لصت  نأ  . 3

.هلث يذلا 

ةئيرج تافزاجم  يأب  مقت  كنأ   كاردإل  ألاب  اًئلتمم  خألا  كمويل  لصت  نأ  . 4

.ةقلأتم تآفاكم  يأ  اًدبأ  َقلتت  كلذلو  

ناقتإلا نم  ةحملب  كاسمإلا  ةصرف  تعضأ  كنأ  اًكردم  خألا  كمويل  لصت  نأ  . 5

.عضاوتملا ىوتسملاب  ىضرت  نأ  بجي  هنأ  ةبذك  تقدص  كنأل 

ىلإ ةنحملا  ليوحت  ةراهم  ملعتت  كنأل   ةرسحلاب  رعشتو  خألا  كمويل  لصت  نأ  . 6

.بهذ ىلإ  صاصرلاو  راصتنا 
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نوكت نأ  ينعي  لمعلا  نأ  تيسن  كنأ  ىلع  مدان  تنأو  خألا  كمويل  لصت  نأ  . 7

.طقف كسفنل  اًديفم  كنوك  نم  ًالدب  نيرخآلل  ةيرذج  ةروصب  اًديفم 

يتلا ةايحلا  شيع  ىلإ  رمألا  كب  ىهتنا  دق  هنأ  كاردإ  عم  خألا  كمويل  لصت  نأ  . 8

اهايحت نأ  تدرأ  يتلا  ةايحلا  شيعت  نأ  نم  ًالدب  اهديرت  نأ  ىلع  عمتجملا  كبّرد 

.قدصب

كيف ام  لضفأ  اًقلطم  كردت  كنأ   ةقيقح  ىلع  ظقيتستو  خألا  كمويل  لصت  نأ  . 9

.هيلع حبصتل  تينُب  دق  يذلا  زيمملا  غوبنلا  سملت  وأ 

اذه كرتتو  اًدئاق  حبصت  نأ  كناكمإب  ناك  هنأ  فشتكتو  خألا  كمويل  لصت  نأ  . 10

تنك كنأل  ةمهملا  هذه  لبقت  نأ  تضفر  كنكل  .هتدجو  م  ثكب  لضفأ  اعلا 

.ةايح تردهأو  .تلشف  اذكهو  .ديدشلا  فوخلاب  رعشت 

تأرق دق  نوكأ  ار  .هحرش  يننك  ببسل ال  رثأتلاب  ترعش  دقل  .لوقأ  اذام  فرعأ   

.بصنم نودب  دوقأ  تأدبو  ةيروفلا  تايغتلا  ضعبب  مقأ  اذإ   ثدحيس يل  ام  يوتل 

يتيبثت مت  ار  .ايح  اهب  يض  يتلا  ةعرسلا  ىدمو  .انفب  وتلل  يتهجاوم  ت  ار 

بلغأل ةيحضلا  رود  بعلأ  تنك  يننأ  ةقيقحب  فارتعالا  ىلع  يرابجإو  يموت  مامأ 

شيعأ تنك  يتلا  ىضوفلا  ببسب  يجراخ  ءيش  لك  ىلع  موللاب  اًيقلُم  ةيضاملا ، ماوعألا 

يف هنأ ، تكردأ  دقل  .نآلا  هيف  يسفن  دجأ  يذلا  ناكملا  نع  ةيلوئسملا  يلوت  نم  ًالدب  اهيف 

، يلاعفأو ارارق  قيرط  نعو  .اهشيعن  يتلا  ةايحلا  قلخي  هدرف  انيف  دحاو  لك  ةياهنلا ،

.ةيلاحلا ايح  عم  رمألا  ىهتنا  

فرعي نأ  تين  دقل  .ةقمعتم  وتلل  اهتأرق  يتلا  ةاقلا  تناك  دكؤم : رمأ  كانه 

ليخت طقف  ناسنإلا ." اهيلع  مدني  يتلا  ءايشأ  ـ10  لا  " نع صاخشألا  نم  ثكلا 

يأ نم  اوجرخ  مث  لعألا  لاجر  اهملعت  اذإ  اهبنجت  متيس  يتلا  ةدوقفملا  ةيناكمإلا 

لافطألا ملعت  اذإ  معيس  يذلا  خلا  ركف يف  طقف  .اهل  اًقفو  نولمعي  اوناك  ةلشاف  طاأ 

اذإ انبكوك  ءاحنأ  اهذاقنإ يف  متيس  يتلا  سانلا  ةايح  ركف يف  طقف  .اهل  اًقفو  سرادملا  يف 

نك ثيحب  عساو ، قاطن  ىلع  ناسنإلا " اهيلع  مدني  يتلا  ءايشأ  ـ10  لا  " ةفرعم ت 

.ن يأب  اهعنم 

.ةئيضملا يتظحل  تناك  دقل  .لماك  لكشب  يلخادب  قيمع  ءيش  غت  ةظحللا  كلت  يف 
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يتلا ةقيرطلا  اًما  غأ  نأ  يسفن  تدعو  دقل  .ءيش  لك  حضتاو  .ةلمعلا  تطقس  دقل 

.اهب ال شيعأ  تنك  يتلا  ةقيرطلا  روفلا  ىلع  لّوحأ  نأب  تدهعت  دقل  .اهب  لمعأ  تنك 

ديزم .اًددجم ال  ةايحلا  ىلإ  ةدوعلا  ىلع  ردق  مدعل  برحلا  ىلع  موللا  ءاقلإ  نم  ديزم 

ءاقلإ نم  ديزم  .ميظع ال  لمعب  مايقلا  ىلع  ردق  مدعل  يريدم  ىلع  موللا  ءاقلإ  نم 

، خستمو بعتم  انأو   - ةظحللا كلت  .رضاحلا يف  زوفلا يف  نع  يزجعل  ّيضام  ىلع  موللا 

لهذم لكشب  ليمجلا  مويلا  اذه  رجف  لبق  هرفحب  بيجعلا  يملعم  ماق  ربق  فقأو يف 

ةيلوئسملا تيلوت  دقل  .راذعألا  قالتخا  نع  تفقوت  ةديدج - ةيادبب  دعي  يذلاو 

.ّيف ام  لضفأ  ىلإ  توطخو  .يلاعفأ  بقاوع  نع  ةلماكلا 

"؟ يموت اي  ءايشألا ، هذه  بتك  نم  تنأ  له  "

.هب صاخلا  سوام  يم  ليدن  هيدي  اًحسام  ءودهب ، اهررك  اهتبتك ،" نأ  كيلب ، معن  "

.اًحضاو هتوص  ناكو  .اًداج  ههجو  ادب 

ضرألا ىلع  ميحجلا  .لوألا  ربقلا  اذه  ءاهتنالا يف  نع  ديزي  ضرألا ال  ىلع  ميحجلا  نإ  "

رمدي نل  .تو  نأ  لبق  مدنلل  ةببسملا  ةرشعلا  ءايشألا  هذهب  كبلق  ءالتما  نع  ديزي  ال 

تالاحلا هذه  طسو  اًفقاو  توملا  شارف  ىلإ  كلوصو  نم  كأ  كتايونعم  ءيش  يأ 

ردهأ هنأ  كاردإو  ةخألا  هتاظحلل  لوصولا  يه  ةيقيقحلا  ناسنإلا  ةرسح  نإ  .ةرشعلا 

ةدحاو كيلإ  .هلوح  نم  اعلا  ىلع  هتعور  ضرعل  ةصرفلا  يهو  هل ؛ اهحنم  مت  ةبه  مهأ 

ةكردملا غ  ةيناكمإلا  كيلب : اي  كعم ، اهتكراشم  يننك  يتلا  ةدايقلا  ىؤر  مهأ  نم 

ايُحت يتلا  ةايحلاو  عضاوتملا  ىوتسملا  فنع  نأ  وه  ًالعف  نزحملا  رمألاو  ىلإ أ . لوحتت 

دعب مث  .اًما  يفخ  لكشبو  ديدش  ءودهب  ثدحي  هنإ  .سانلا  ىلإ  للستي  ئيس  لكشب 

.ةيوق ةعفص  ًاثدحم  هضعب  عم  هيدي  اًعفاص  فته ، اًما "! كقز  ةأجف -  - كلذ

غبانلا ةدايقلا  يملعم  دحأ  نم  اهتملعت  يتلا  ةميظعلا  راكفألا  نم  ةدحاو  نإ  "

دعاوقلا ضعب  ءادأ  لالخ  نم  حاجنلا  ققحتي  يلاتلاك : يه  مهتلباقم  ىلع  كشوت  نيذلا 

تططخ دق  ءيش  يأ  زواجتت  تازاجنإ  جتنتل  تقولا  عم  مكارتت  يتلاو  ةغصلا  ةيمويلا 

موي لك  اهب  موقت  ةلوهسلا ل  ىهتنم  هذه يف  ةغصلا  حاجنلا  تاداع  نإ  اًقبسم . هل 

". اهب نوموقي  اذكهو ال  .اًقرف  ثدُحت  نل  اهنأ  سانلا  مظعم  دقتعي  يتلاو 

عيطتسي : " اًمود يموت  هلوقي يل  ناك  ام  تررك  مث  ًالعف ." لهس  حاجنلا  نذإ  : " تلق
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تارايتخالا هذهو  .ماظتناب  ةحيحصلا  ءايشألا  لعفب  ماق  اذإ  حاجنلل  لصي  نأ  صخش  يأ 

.ةعفادلا ةوقلا  ثأت  نم  اذه  نأ  نظأ  .تقولا  ربع  مكارتت  ةغصلا  تايكولسلاو  ةليلقلا 

لوصولا ادب  يذلا  انثتسالا  ناكملا  ىلإ  لوصولا  صخش  يأ  عيطتسي  ةياهنلا ، كلذل يف 

.عرازملا يف  ركفأ  ام  اًعون  ينلعجت  ةيلمعلا  هذه  .ةرم  لوأل  أدب  امدنع  ًاليحتسم  هيلإ 

اًئيش كانه  نأ  ودبي  الو  .ةبرتلا  بيصختو  لوصحملا ، ير  مث  .روذبلا  ةعارز  متت 

". ثدحي

رفحلا ل أدبيو يف  لقحلا  ىلإ  عرازملا  يرجي  .اًدبأ ال  ملستسي  عرازملا ال  كلذ  عم  "و 

.حر يموت  حرتقا  تاوارضخلا ،" دجي 

نم هنأب  قيمعلا  مهفلاو  ناإلا  كلت  هنإ  .ةيلمعلا  قثيو يف  ربصلا  عرازملا  كلت  "

، مدعلا نم  اًبيرقت  مايألا ، دحأ  يف  مث  .لوصحملا  أي  فوس  ةيمويلا ، هتادوهجم  لالخ 

". هب نمؤي  ناك  ام  ثدحي 

كوبأ ناك  دقل  .يقيدص  اي  عئار ، هيبشت  هنإ  .كيلب  اي  باش ذ ، تنأ  : " ةداعسب داشأ 

نحن ، " هسفنل يموت  ررك  اًدج "! ميظع  .تايناكمإلا  نم  ًالئاه  ًك  كلت  تنأ  .اًقحم 

". ديج اذه  ، " تفاخ توصب  ددري  هتعمس  عرازملا ." لثم  نوكن  نأل  جاتحن 

ئفدت سمشلا  ةعشأ  تناك  نيب  درغت  رويطلا  تناكو  .اًما  ةيفاص  ءسلا  تناك 

.هشيعنل اًقح  اًعئار  اًموي  ناك  دقل  .يهجو 

.ةدايقلل ةليلقلا  تاسرملا  سفن  مهعيمج  نوحجانلا  يدؤي  : " هثيدح يموت  لصاو 

يتلا ةيمويلا  زيمتلا  تافرصت  نكل  .ةليلقلا  تايساسألا  سفن  ماظتناب  نوقبطي  مهنإ 

ةيصخش ةايحو  ةزيمتم  ةنهم  حبصتل  تقولا  رورم  عم  مكارتت  ةمهم  غو  ةغص  ودبت 

اًدج لهسلا  نم  رخآلا ، بناجلا  ىلع  لشفلا ، .لشفلا  عوضو  ركذي  اذهو  .ةيملاع 

نم ةغصلا  تافرصتلا  ضعبل  ةيمتح  ةجيتن  نم  كأ  سيل  لشفلا  .هيف  قالزنالا 

ةطقن كب  ربعت  ثيحب  تقولا  رادم  ىلع  رارمتساب  اهتيدأت  متت  يمويلا  لهإلا 

داجلا يف ثحبلا  ضعبب  مايقلاو  لوألا  ربقلا  اذه  رظنلل يف  ًالعف  كعجشأ  انأ  .ةدوعاللا 

يف بغرت  ال  ديكأتلاب  تنأ  .مويلا  دعب  اعلا  يف  رهظت  نأ  ططخت  فيك  لوح  كسفن 

لباقتلا نأب  قفتأس  انأ  معن ، .اًيواسأم  كلذ  نوكيس  .لوألا  ربقلا  اذه  لخاد  ءاهتنالا 

نأل .كتراثإل  ةجاح  يف  تنك  يننكل   " .يموت فرتعا  اًيمارد ،" ناك  رباقملا  هذه  يف  انه 
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، كراذعأ نم  صلختتو  كتامغ ، هيف  يمرتس  ثيح  ناكم  ىلإ  كلقنأ  نأل  .كيلإ  لصأ 

موي تومتس يف  كنأ  ةقيقح  عم  لصاوتلا  نإ  .كسفن  نع  ةديج  ةداح  ةرظنب  عتمتتو 

". يلخادلا كدئاق  ظقوتو  ككفت  لقنت  ةيوق ل  ةليسو  وه  مايألا  نم 

"؟ اذامل ، " هتلأس

كألا رومألاب  انركذيو  ةايحلا  تايهلم  عيمج  نم  انصلخي  ةايحلا  رصق  ركذت  نأل  "

". ةدودعم كمامأ  رهشألا  نأب  كركذي  كرمع  ءاضقنا  ركذت  نإ  .ةيمهأ 

". نوتسو ةئعست  ، " هيلع تدكأ 

نم فوخلا  ةدئاف  ام  غص ؟ ىوتسم  ىلع  بعللا  ةدئاف  ام  نذإ  .كيلب  اي  حيحص ، "

يف كبجاو  راكنإ  نم  ةدئافلا  ام  نيرخآلا ؟ ءارآ  نأشب  قلقلا  نم  ةدئافلا  ام  لشفلا ؟

"؟ ةدايقلا

". قالطإلا ىلع  قباسلاك  رعشأ  انأ ال  .يموت  اي  تحجن  دقل  "

ىلع سيلو  يفطاع  ىوتسم  ىلع  لقتنن  امدنع  طقف  ثدحي  ززعملا  يغتلا  نأل  اذه  "

ثدحتلا درجم  نم  ًالدب  كبلق  سملأو  قمعب  كمهفأ  نأ  تدرأ  دقل  .يقطنم  ىوتسم 

نم اًءزج  اهلعجت  نأ  يف  لشفتو  تارملا  تائم  ةديج  ةركف  عمست  نأ  كنك  .كلقعل 

اهنوك نم  يقترت  طقف  اهنيح  .كدسج  يف  قمعب -  ًالعف  اهربتخت  نأ  ىلإ  كتيصخش 

بيردتلا تاودن  نم  ثكلا  حجنت  ببسلا ال  اذهل  .كل  ةبسنلاب  ةقيقح  ىلإ  ةركف  درجم 

". انيلإ لوصولا  لشفت يف  اهنأل  .ةرمتسم  جئاتن  قيقحت  يف 

كأو .ًاثك  فلتخم  لكشب  رومألا  ةيؤر  تأدب يف  دقل  يقيقح ...  اذه  ، " هعم تقفتا 

، مهي يلمع ال  نأو  ةمهم ، تسيل  يتفيظو  نأب  داقتعالا  خف  اًعقاو يف  تنك  دقل  .اًحوضو 

". بتكلا رجتم  وكب يف  دودسم  قيرط  فقأ يف  يننأو 

ال ملعت ، كف  .قباسلاك  كروعش  مدع  ىلع  كئنهأو  .كيلب  اي  ةحارصلا ، ردقأ  انأ  "

دجوي هب -  ؤبنتلا  نك  يذلاو ال  عساولا  انملاع  ةدودسم يف  اهقيرط  ةفيظو  يأ  دجوت 

لضفأب مايقلا  رمتسأ يف  فوس  كب ، متهي  اًصخش  وكلو  .دودسم  هقيرط  كفت  طقف 

يأ نأ  ركذت  طقف  .فارتحالا  ناديم  لخاد  بعللا  ءدبلل يف  كادحتأ  ل  يعسو  ام يف 

ىلإ يدؤيس  رهاب  حاجنب  هب  مايقلا  متي  لمع  يأو  ةروص  لضفأب  اهتيدأت  متت  ةفيظو 

كنأل ال طقف  .يلاحلا  تقولا  اهارت يف  ار  يتلا  ةدودحملا  تايناكمإلا  زواجتت  تآفاكم 

٤٥



، رباقملا انه يف  ةظحللا  هذه  كل يف  حاتملا  حاجنلا  لك  ةيؤر  يلاحلا  تقولا  عيطتست يف 

". كل اًحاتم  سيل  هنأ  ينعي  اذهف ال 

". اًدبأ اذه  ركفأ يف  انأ   .ةعئار  رظن  ةهجو  "

فغشلاو ةقاطلاو ، رعاشملا ، ضعب  بلجت  نأ  وه  يقيقحلا  لحلا  كيلع ، حرتقأ  كو  "

ثأ ل  ناكملا  اذه  ىلإ  كترضحأ  دقل  .يقيقحلا  ءاقترالا  ثدحي  اهنيح  .ةلداعملل 

اهب فرصتت  تنك  يتلا  ةلآضلا  ىدم  ببسب  كيف  طابحإلا  نم  ًاليلقو  نزحلاو  نونجلا 

ةيلوئسملا يلوت  يف  أدبت  نأ  تدرأ  دقل  .كتايح  ىعدُي  يذلا  زنكلا  عمو  كتنهم -  عم 

مايقلل ةوقلا  تكلتما  لك  هنأل  اهب  ر  يتلا  ةيلاحلا  فورظلا  لك  نع  ةيصخشلا 

". ةوق كأ  كتارايتخا  تحبصأ  تارايتخالاب ،

هتدجو يذلا  يملعمل  صلخم  عانتقاب  تلق  يموت ،" اي  لعفلاب ، كلذل  تلصو  دقل  "

.ًاثيدح

ةراشإب اهلاق  ًءاجر ،" هلخادب ، زفقا  اثلا ، ربقلا  اذه  نع  كثدحأ  ينعد  اًنسح ، "

دنع رخاف  معطم  نوسرجلا يف  لعفي  لثم  اًكرحتم  ةيناثلا ، ةرفحلا  ةيحان  هديب  ةفيفخ 

.مهم فيض  لوصو 

دجأ نأ  تعقوت  دقل  .ةيئاهن  ال  ةسحب  ربقلا  ىلإ  زفقو  ةعرسب ، تكرحتو  هتعطأ 

اًقيمع نكل  .ةبيرغ  تاراصتخا  اهيلع  روفحم  ىرخأ  ةيضف  ةدالق  ار  وأ  .رخآ  اًحول 

.ءيش يأ  دجأ  ربقلا ،  لخاد 

.ربقلا اذه  رفحلا يف  ضعبب  مايقلل  جاتحتس  انه ، : " فوراج ينلواني  وهو  يموت  لاق 

بحت فوس  .داجلا  لمعلاو  قداصلا  دوهجملا  نم  اًاد  قفدتت  ةنيمثلا  تآفاكملا  نكل 

". هفشتكت نأ  كشو  ىلع  تنأ  ام 

.رفحلا تأدب يف 

مويلا كل  ال  نحن  .مهلباقنل  صاخشأو  اهلعفنل  ءايشأ  انيدل  .كيلب  اي  عرسأ ، "

عتمتسي هنأ  ىلع  لدت  ههجو  تابعتو  هيعارذ  كبشي  وهو  يموت ، حاص  هلمكأب ،"

.هتقوب

نيب .يديب  بارتلا  ةلازإ  تأدبو يف  ّيتبكر  ىلع  تلزن  .اًعيرس  ءيشب  تمدطصا  مث 

سمش يف  فولأم  غ  لكشب  عملي  اًئيش  تظحال  بارتلا ، نم  ديزملا  ةلازإب  تمق 
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ربقلا اذه  عاق  .قدصم يف  يموت غ  ىلإ  ترظنو  رذحب  ءيشلاب  تكسمأ  دقل  .حابصلا 

بهذلا نم  عونصم  هنأ  ودبي  ناك  حوللا  اذه  نكل  .رخآ  حول  دجوي  ناك  اثلا 

.صلاخلا

"؟ يموت اي  وه ، هنأ  دقتعأ  ام  اذه  له  : " لوهذم انأو  هتلأس 

هلوقت ام  مهفل  دعتسم  تنأ  .كلضف  نم  هأرقا ، نآلا  .يقيدص  اي  صلاخ ، بهذ  "

". ةباتكلا

: ةبكلا فرحألا  سفنب  شوقنم  يلاتلا ، ناونعلا  هيلع  يبهذلا  حوللا  ناك 

". ناسنإلل ـ10  لا تاراصتنالا  "

نآلا .كيلب  اي  ضرألا ، ىلع  ميحجلا  هيلع  ودبي  امل  ةروص  تمسر  دقل  : " يموت ثدحت 

اًعيرس يف كرحتت  كنأب  رعشأ  يذلا  ناكملا  شقاننو  ةيباجيإ  كأ  نوكن  نأل  جاتحن  نحن 

قرفلا لوح  دويق  دجوي  الو  ةنكمم  ءايشألا  عيمج  اهيف  نوكتس  يتلا  ةلاحلا  ههاجتا ،

". هعنص كنك  يذلا 

"؟ يموت اي  ناكملا ، اذهل  لصأ  فيكو  "

سرغ لالخ  نم  .بصنم  نودب  دقو  .اهلعف  ىلع  كعجشأ  يتلا  ءايشألا  لعفا  طقف  "

كنك .عئار  وحن  ىلع  شيعت  نأ  كنك  هسملت ، ءيش  لكو  هب  موقت  ءيش  لك  ةدايقلا يف 

تآفاكملا أرقا  .ءظعلا  نم  اًدحاو  ًالعف  حبصت  نأ  كنك  .يلصألا  كغوبن  اًقح  كردت  نأ 

انأ .كعم  اهكراشأ  يتلا  ةفسلفلا  تنضتحا  اذإ  اهيلع  لصحتس  كنأ  نمضت  يتلا 

". ًاثك كلجأل  سمحتم 

: ةاقلا ةءارقب  تمق 

تدفتسا دق  كنأ  ككاردإ  دنع  ةعانقلاو  ةداعسلاب  ءيلم  تنأو  كتياهنل  لصت  نأ  . 1

لضفأو كدراوم ، ربكأو  كبهاوم ، عيمج  تيضق  كنأو  اًما -  كتايناكمإ  نم 

.ةزيمم ةايح  شيعو  ميظع  لمعب  مايقلا  كتايناكمإ يف 

تمزلأو زكرملا  زيمتلا  نم  سايق  تلمع  كنأ  فرعت  تنأو  كتياهنل  لصت  نأ  . 2

.هب تمق  ام  لك  بويعلا يف  نم  ةيلاخلا  ياعملا  كأب  كسفن 

كفواخم ةهجاومل  ةيونعملا  ةأرجلا  ككالتمال  بخاص  لافتحا  كتياهنل يف  لصت  نأ  . 3
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.كيدل ىؤر  ىلعأ  كاردإلو  ماظتناب 

سيلو نيرخآلا  ءانبب  ماق  اًصخش  تحبصأ  دق  كنأ  كردتو  كتياهنل  لصت  نأ  . 4

.مهمدت

لك كنإف  اًاد ، ةسلس  نكت  ار   كتلحر  نأ  هنأ يف ح  مهفب  كتياهنل  لصت  نأ  . 5

يأ نم  طق  ِناعت  تاقوألا ،  عيمج  يفو  روفلا -  ىلع  اًددجم  ضهنت  تنك  تطقس 

.لؤافتلل نادقف 

ةميقلا بناج  ىلإ  ةيئانثتسالا  كتازاجنإل  رهابلا  دجملاب  معنتو  كتياهنل  لصت  نأ  . 6

.مهمدخت نأل  ظحلا  كفلاح  نيذلا  صاخشألا  ةايح  اهب يف  تمهاس  يتلا  ةيلا 

فطاعتملاو مِهُلملاو ، قالخألا ، اذو  يوقلا ، صخشلا  قشعتو  كتياهنل  لصت  نأ  . 7

.هيلع تحبصأ  يذلا 

نم ًالدب  ديدج  برد  قشب  ماق  اًيقيقح  اًركتبم  تنك  كنأ  كردتو  كتياهنل  لصت  نأ  . 8

.ةدقلا قرطلا  عابتا 

كئالمعو كورلا ، مجنب  كنوبقلي  نيذلا  كقيرف  ءالمزب  اًطاحم  كتياهنل  لصت  نأ  . 9

.ةروطسأ كنإ  نولوقي  نيذلا  كيبوبحمو  لطب  كنإ  نولوقي  نيذلا 

يتلا ةميظعلا  لاعفألا  نأ  اًكردم  بصنم ، نود  يقيقح  دئاقك  كتياهنل  لصت  نأ  . 10

.ةيناكمإلل جذو  ىلإ  زمرت  كتايح  نأو  كتافو  دعب  ًاليوط  مودتس  اهب  تمق 

يتلا تلكلا  تناك  دقل  .رباقملاب  طيحي  يذلا  رضخألا  بشعلا  ىلع  انالك  سلج 

قلقلاب ةئيلم  ايح  تناك  دقل  .هسفن  تقولا  ةيساسأو يف  ةليمجو ، ةيكذ ، يموت  اهبتك 

دقل .ةدشب  ةمهملا  رومألا  ةقيقح  نع  تلفغ  أ  ةجردل  ةيهُلملا  ءاقمحلا  لاعفألاو 

اهكلتمأ يتلا  ةوقلا  تيسن  دقل  .تنك  ثيح  اًما  هلعف ، يننك  ناك  ام  لك  نع  تلفغ 

حبصأ ل  تينُب  يذلا  رتتسملا  غوبنلا  عم  يلصاوت  تدقف  دقلو  .يغتلا  ثدحأ  ل 

.هيلع

يف تنك  ك  رارمتسالا  راتخأ  نأ  اكمإب  ةياغلل : يموت  رظن  ةهجو  تلبقت  دقل 

اذإو .ليئضلا  يمويلا  لهإلا  ةنعلل  اًعضاخو  ةايحلا  يف  اًنواهتم  ةيضاملا -  ماوعألا 

ةنيبملا فيلاكتلل  ةعئاض  ةيحض  لوألا ، ربقلا  كلذ  يف  رمألا   يهتنيسف  كلذ ، تلعف 
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ديؤأ نأ  يننك  .ةماقتسا  كألا  قيرطلا  رايتخا  اكمإب  وأ  .يزاودرألا  حوللا  ىلع 

نودب ةدايقلا  يف  أدبأ  نأ  يننك  .ايح  يفو  يلمع  يف  ةسحلاو  زيمتلاو ، ةدايقلا ،

ىلإ يدؤيس   نيرايخلا  دحأ  .يبهذلا  حوللا  ىلع  ةبوتكملا  تآفاكملا  راتخأو  بصنم 

.يمالحأ ناكم  ىلإ  يدؤيسف   يموت ، دكأ يل  ك  رخآلا ، امأ  .يحلا  ميحجلا  نم  عون 

يذلا يملعمو  بشعلا ، ىلع  سلاج  انأو  اذكهو  .هب  موقأس  رايتخا  يأ  تفرع  دقل 

تمق يمامأ ، ناعقاو  ناثيدحلا  ناربقلاو  يراوجب  سلاج  ةبيرغ  سبالم  يدتري 

.رايتخالاب
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لصفلا 4

: لوألا ةدايقلا  ثيدح 
اًدئاق حبصت  بصنمل ل  جاتحت  ال 

عراوشلا سنكي  نأ  هيلع  بجي  عراوشلل ، اًساّنك  لمعي  لجر  كانه  ناك  اذإ 

بتكي بسكش  ناك  وأ  نحلي ، نفوهتيب  ناك  وأ  مسري  ولجنأ  لكيام  ناك  لثم 

سانلا عيمج  نأ  ةجردل  اًدج  اًديج  عراوشلا  سنكي  نأ  بجي  .رعشلا 

ىلع هتفيظوب  ماق  ميظع  ساّنك  انه  شيعي  ناك  دقل  : " اولوقيل نوفقوتيس 

". هجو لمكأ 

غصلا جنيك  رثول  نترام  .د  −

مهنأ ال اودقتعي  نأ  يه  مهتوق  نع  سانلا  اهب  ىلختي  يتلا  اًعويش  قرطلا  كأ 

.اهنم اًيأ  نوكلت 

ركوو سيلأ  −

ادب .كرحملا  رادأو  شروبلا  ةرايسلا  قودنص  لخاد  قفرب  يبهذلا  حوللا  يموت  عضو 

.نتاهنام ىلإ  انتدوع  ءانثأ  رايسب  هتعبت  .ذأ  رعش يف  هنأك  كرحملا  توص 

يف قدانفلا  مخفأ  نم  دحاو  مامأ  يموت  فقوت  ةدايقلا ، نم  تاعاس  عضب  دعب 

ىطعأ .ةقينألا  ءايشألا  نورّدقي  نم  عيمجو  ةضوملا  يبحمل  زكرم  وهو  كرويوين ،

ةغصلا ةهدرلا  ربع  دشرأو  هترايس  هل  فقوي  ل  اًرالود  نيرشعب  ةقرو  بجاحلا 

، يبوروألا نيرفاسملاو  تاليمجلا ، تاضراعلاب  ئلت  يتلاو  باجعإلل  ةثملا  نكل 

قاورلا ربع  انيشمو  ثلاثلا  رودلا  ىلإ  اندعص  .ثيدحلا  ميمصتلاب  ةصاخلا  بتكلاو 

مهيلع يف كفرعأس  نيذلا  ةعبرألا  ملعملا  نم  ملعم  لوأ  لباقت  نأ  كديرأ   " .ملظملا

.لصألا تنجرألا يف  نم  يهو  انآ  اهمسا  .كيلب  اي  اًعم ، هيضقن  يذلا  زيمملا  مويلا  اذه 

ةمكحب عتمتتو  .ةدشب  ةفوغشو  .ًالعف  ةدهتجمو  .اًدج  ةبيطو  .ةفيطل  ةأرما  اهنإ 

نودب ةدايقلا  موهفمو  اًدئاق  نوكت  نأ  اًقح  هينعي  ع  يوق  مهفب  عتمتت  انآ  .ةقيمع 

اذهب يموت  ربخأ  موهفملا ،" اذه  ينملعي  نم  لوأ  تناك  دقل  ةقيقحلا ، يف  .بصنم 

.لخادلاب ينغي  صخش  عس  تعطتسا  مقر 404 . ةفرغلل  انلصو  نيب 
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". يموت اي  خلا ، حابص  ، " ةنتاف ةماستباب  بابلا  تحتف  يتلا  ةقيقرلا  ةأرملا  تدرغ 

شهدم بابشب  حضنت  تناك  كلذ  عم  .تاينيعبرألا  رخاوأ  يف  اهنأ  تنمخ  دقل 

هيدترت يذلا  هبشي  دوسألاو ، ضيبألا  نوللاب  اًيز  يدترت  تناك  .رظنلل  ةتفال  ةيبذاجو 

بويعلا نم  ةيلاخ  ةحتافلا  ءارمسلا  اهترشب  تناك  .ةداعلا  ةيقارلا يف  قدانفلا  تامداخ 

رعشتو ةقيشر ، نكلو  ةسمحتم  تدب  دقل  .ةرهبم  ةروصب  ءاضيب  ةيلاثملا  هبش  اهنانسأو 

ةيلصأ ةسملو  ةليمج ، ءاضيب  ةرهزب  اهرعش  نيزت  تناكو  .اهسفن  عم  ديدشلا  حايترالاب 

.اًقلأت كأ  ودبت  اهتلعج 

". انآ اي  خلا ، حابص  : " اهنضحيو اهيتنجو  ىدحإ  ةقرب  لِّبقي  وهو  يموت  اهباجأ 

"؟ ينغت نم  تنأ  تنك  له  ، " اهلأس

هنإ .يلمعب  موقأ  امدنع  داعس  ىدم  فرعت  تنأ  .انأ  عبطلاب  ، " جاهتباب تمستبا 

هنإ .حرملا  نم  ديزملاب  روعشلا  أدبأ يف  ينغأ ، امدنعو  .ءانغلا  ةبغرب يف  رعشأ  ينلعجي 

". ةعورلا ىهتنم  رمأ يف 

اءدبو يف هضعب  دي  كاسمإب  فيظنتلا  مسق  لمعت يف  يتلا  انآو  يموت  اهدعب  ماق 

و .وجنملا  نم  ءزجو  وجناتلا  نم  ءزج  نم  تنوكت  ةصقرلا  نأ  يل  ادب  .اًيوس  صقرلا 

اًببحمو يف اًبيرغ  رمألا  ناك  .همهي  رخآ  ءيش  دجوي  نأكو ال  ةفرغلا  ربع  نالقنتي  اذخأ 

دقل .ةليلق  تاظحلل  صاخلا  غصلا  هنوك  الخد يف  نثالا  نأ  ادب  دقف  .هسفن  تقولا 

اكيمانيدلا نأ  ركذأ  نأ  ّيلع  بجي  .هلمكأب  يثبعلا  دهشملاب  اًشهدنم  كانه  تفقو 

عم .ةقادصلاب  قلعتت  تناك  .ةيسنامورلا  ىلع  تاراشإ  يأ  لمحت  هنيب   ةدوجوملا 

.هضعبب نامرغم  نثالا  نيذه  نأ  ترعش  كلذ 

ىلع كفرعأ  انآ ، .انآ  ىلع  كفرعأ  كيلب ، .هنع  كتربخأ  يذلا  باشلا  وه  اذه  انآ ، "

". كيلب

.يلاثم وحن  ىلع  ةبترم  ةفرغلا  تناك  .اهرعش  ةرهزلا يف  طبضب  انآ  تماق  .انحفاصت 

ةعئارلا ةيرعملا  تاسمللا  عم  ةجزتمملا  ءاضيبلا  فشارشلاو  ةنكادلا  باشخألا 

ةنزاوتم ةطاسب  نع  ةرابع  تناك  محدزملا  عراشلا  ىلع  لطت  يتلا  ةمخضلا  ذفاونلاو 

.اًبيط اًروعش  حن  كانه  ءاقبلا  ناك  .ءفدلا  نم  تاسمل  عم  ناقتإب 

يعم يف لمعي  وهو  .برحلا  ىلإ  هلاسرإ  مت  دقو  .كنحم  يدنج  كيلب   " .يموت ثدحت 
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براجت نم  ثكلا  ربتخا  دقل  .ةيضاملا  ةليللا  فتاهلا  ىلع  تركذ  ك  بتكلا ، رجتم 

يف شيعن  انك  امدنع  ءاقدصأ  هدلاوو  انأ  تنك  .اًيبسن  ةليلقلا  هتاونس  يف  ةايحلا 

ل بسانملا  تقولا  هنأ  تننظ  اذهلو  .ةدايقلاب  هتايح  ءلمل  دعتسم  كيلب  .ووليم 

اهلاق انآ ،" اي  ةديدجلا ، صقرلا  تاوطخ  ضعب  ملعتل  اًضيأ  جاتحم  انأ  .كتلباقمل  هرضحأ 

.ةزمغب يموت 

انأ  " .قيمع ركف  ةقراغ يف  يهو  ةذفانلا ، نم  ترظن  مث  .ًاليلق  تحتساو  انآ  تمستبا 

دقل .كيلب  اي  انلجأ ، نم  تايحضت  اومدق  يذلا  نيرخآلا  دونجلا  عيمجو  تنأ  كب  رختفأ 

مهفأ نأ  ّيلع  ليحتسملا  نم  هنأ  ملعأ  انأ  .اًرارحأ  انعيمج  حبصن  ل  داهتجاب  تبراح 

.ًاثك اكيرمأ  بحأ  انأ  .قيمعلا  انتما  نع  ربعأ  نأ  ديرأ  يننكل  .هب  تررم  ام  قحب 

". كل اًركش  .ءايوقأو  .نمآ  انتيقبأ  كبناجب ، اوبراح  نم  عيمج  بناج  ىلإ  تنأو ،

ذنم برحلا  نم  تدع  يننأ  نم  مغرلا  ىلعو  ةديدع ، قرطب  .لوقأ  اذام  فرعأ   

برحلا اهتيضق يف  يتلا  ةرتفلا  نإ  .كانه  يننأب  رعشأ  لازأ  ام  تنك  يننإف  ةزيجو ، ةرتف 

تقلغأ دقل  .ةايحلا  ديق  ىلع  اقبإ  تمدخ يف  يتلاو  ةداح  ةاجن  زئارغ  يأ  ينتلعج 

دقل .يمايأ  ءاضق  يف  اًبرطضم  تنك  ثيح  ماع  لكشب  اًدراب  تنكو  يفطاوع  بلغأ 

يف اعاس  نم  ثكلا  ءاضق  قيرط  نع  يرعاشم  تدلبتو  ايركذ  مظعم  تبجح 

ناك كلذ  نأل  .ًاثك  ينم  برقتلاب  صخش  يأل  حسلا  ىلع  ؤرجأ  و  .تقولا  رادهإ 

ةروصب ةليمجلا  ةديسلا  يه  اه  نكل  .يل  مهئاذيإ  وأ  .مهل  اذيإ  يف  طقف  ببستيس 

.هذه ةرخافلا  قدنفلا  ةفرغ  اهريدقت يف  نع  ربعت  ينفرعت  ىتح  نكت  يتلا   ةلهذم 

كلت نأ  ةدكؤم  .ةناسنإك  اهعم  اًقرف  تعنص  يدنجك  ادوهجم  نأ  فيك  كراشتو 

.ةمّيق تناك  اهنكل  ةردهُم  نكت  ينطو   ةمدخل  اهتحنم  يتلا  ايح  نم  تاونسلا 

.ةداعسلاو .رخفلاب  ترعش 

". كل اًركش  .انآ  اي  كوتل ، هِتلق  امل  اًركش  ، " اهتبجأ

"؟ مويلا نيرخآلا  ءاقفرلا  كيلب  لباقيس  له  ، " فطلب انآ  تلأس 

". مويلا اًقحال  ، " ةفراع ةماستباب  يموت  اهباجأ 

ةيوستب تماقو  شارفلا  وحن  تش  دقو  لعفلاب ." ديج  اذه  .ديج  اذه  اًنسح ، "

موي همامأ  كيلب  نذإ ،  " .ةكيمسلا تاداسولا  نم  ةدحاو  ىلع  تاديعجتلا  نم  ةدحاو 
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ةقيرطل لوألا  مويلا   " .اًددجم ةذفانلا  نم  رظنت  يهو  تفاضأ ، لّوحتلا ،" نم  بك 

". عئار .شيعلل  ةديدج  ةقيرط  ةيادبو  .لمعلل  اًما  ةديدج 

نأ تعطتسا  ام  لك  كلذ  ناك  انآ ،" اي  يلجأ ، نم  تقولا  اذهل  كصيصخت  ىلع  اًركش  "

نآلا ىتح  يموت  هايإ  ينملع  ام  نكل  .اعيتسا  نم  ربكأ  رمألا  ناك  دقل   " .هلوق ركفأ يف 

ةدايقلا نأو  .ةفيظو  درجم  وه  يلمع  نأ  نظأ  تنك  طقف ، ةليلق  مايأ  ذنم  .ًالهذم  ناك 

ىرأ نآلا  انأ  .ةظوظحم  ةلقل  طقف  اًزوجحم  ناك  حاجنلا  نأو  .طقف  ءاردملل  تناك 

". اًما ةفلتخم  ةروصب  رومألا 

يالم قالتخا  يننك  ناك  ّيلإ ، رظنا  ، " اهبلق ىلإ  اهعبصإب  شت  يهو  انآ  تلاق 

وكشأ نأ  اكمإب  ناك  .يتفيظوب  ةلصتم  غو  ةيضار ، غو  ةطبثم ، حبصأ  بابسألا ل 

يتلا قدنفلا  فرغ  فظنأ  نأ  وه  اًيموي  هلعفأ  ام  لك  نأو   ' فيظنت ةلماع  درجم  أب '

يتلا تايرحلا  مظعأ  نم  ةدحاو  نكل  .لاملا  نم  ثكلا  نوكلت  صاخشأ  اهب  ميقي 

يتلا ةوقلاو  اعلا  يف  انراودأ  ىلإ  رظنن  فيك  رايتخا  ةيرح  يه  صاخشأك  اهكلت 

". اهب انسفنأ  دجن  فورظ  يأ  ةيباجيإ يف  تارارق  ذاختال  اهكلت 

كلو .نظن  م  ثكب  ربكأ  ةوق  كلت  نحن  .انآ  اي  اًقح ، اذه  مهف  تأدب يف  دقل  "

". انمظعم مهفي  ًاثك م  كأ  انتايح  اهب  ست  يتلا  ةقيرطلا  ىلع  ةرطيسلا  نم  اًردق 

لالخ نم  ةينيتاللا  اهروذج  نم  ةحمل  نع  ةفشاك  كيلب ،" اي  معن ، ، " فطلب تلاق 

." ةفيظولا هذه  يدل يف  ام  لضفأ  مّدقأ  نأب  رارقلا  تذختا  كلذلو   " .ةينابسإلا اهتنكل 

.انآ تلك  ددرأ  انأو  تظحال ، ". ' يدل ام  لضفأ  مدقأ  نأ  .هب ' مازتلالل  عئار  سايقم  "

ةداعسلا يف ىهتنم  اًصخش يف  ينلعجو  .يعم  بئاجعلا  عنص  هدرف  مازتلالا  كلذ  "

هيدؤنو هب  موقن  يذلا  لمعلا  بحن  نأب  رارقلا  ذختي  نأ  عيطتسي  انم  دحاو  لك  .ةايحلا 

شيعلا نإ  .انيلع  نم  مهنيعأ  عفر  ىلع  نوردقي  نيرخآلا ال  نأ  ةجردل  ةزاتمم  ةروصب 

.يسفن نع  اضرلا  نم  ديز  رعشأ  ينلعجو  ةقاطلا  نم  ثكلا  ينحنم  ةقيرطلا  هذهب 

يننأ ىلع  ناكملا  اذه  ةرادإ  ينلماعت  . ' ةظوظحم يننأ ' انه  صاخشألا  نم  ثكلا  دقتعي 

تارود يف  ينلسرأو   ' ةيلاعلا تاردقلا  ةبحاص  ' ب ـ ماعلا  ريدملا  ينفصو  دقل  .ةكلم 

يننوفرعي انه  اوثكم  نيذلا  يذيفنتلا  ءاردملا  رهشأ  نإ  .اهءاصحإ  يننك  ةيبيردت ال 

انه اوثك  نيذلا  مالفألا  موجنو  .لمعلا  نع  مهراكفأ  نم  ثكلا  وملعيو  اًديج 
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هيلع لصحأ  يذلا  شيشقبلاو  .مهفرغب  متهي  نم  انأ  نوكأ  نأ  اًبيرقت  اًاد  نوبلطي 

كلذل .رهش  لك  سيريآ  سنويب  ينطوم  يف  رسأل  دوقنلا  ضعب  لسرأ  نأب  يل  حمسي 

يننكل .هنم  تيتأ  يذلا  يضاملا  تفرع  اذإ  ةصاخ  .عئار  لمع  ءادأب  تمق  يننأب  رعشأ 

". ةبكلا تابقعلا  ضعب  تهجاو  دق  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  ، ' يظح تعنص '

.ةقرب اهدي  لّبق  مث  .اهديب  كسمأ  .انآ  ىلإ  يموت  رظن 

ةنيدم ةرايس يف  ثداح  هفتح يف  ايقل  دقل  .كيلب  اي  اًضيأ ، اهيدلاو  انآ  تدقف  دقل  "

مهنكل اهتيبرتب ، اهتدج  تماق  .ةغص  ةاتف  تناك  امدنع  يشتوليراب  ىعدت  فيصم 

". رقفلا ةياغ  اوناك يف 

اًريدقت تروط  اذكهو   " .ةفطاعلاب اهتوص  ألتما  ثيح  انآ  تدكأ  رقفلا ،" ةياغ  "يف 

ةرسألا تناك  املاطل  .ضعبب  مهبحأ  نم  عيمج  طبترا  ّيدلاو ، ةافو  دعب  .رسأل  ًيظع 
ىلإ انضعب  نم  انبارتقاب  انيقترا  اننكل  .ةينيتاللا  ةفاقثلا  يف  ىوصق  ةيمهأب  عتمتت 

.يتمومع ءانبأو  دج  عم  يتعاطتسا  تقو يف  كأ  تيضمأ  دقل  .اًيلك  ديدج  ىوتسم 

ةبسنلاب ةيساق  ةايحلا  تناكو  ةيداملا ، ءايشألاب  قلعتي  يف  اًدج  ليلقلا  كلت  انك  دقل 

نأ تملعت  دقل  .ىرخأ  قرطب  ةيرث  تحبصأ  يننأ  دقتعأ  يننكل  .تقولا  مظعم  يل 

ةايحلا عتم  طسبأ  نأ  تفشتكا  دقل  .ليمجلا  نفلاو  ةعئارلا ، ىقيسوملاو  بدألا ، بحأ 

تنّسح اهيدؤأ ، ةفيظو  لك  يعسو يف  ام يف  لضفأ  ميدقت  لالخ  نمو  .ةميق  اهكأ  يه 

نم ةدحاو  يف  .اعلا  يف  قدانفلا  ىقرأ  نم  دحاو  يف  .انه  انأ  نآلاو  .ماظتناب  ايح 

نمؤأ يننكل  .بناوجلا  ضعب  يف  ةظوظحم  تنك  ار  .ضرألا  هجو  ىلع  ندملا  مظعأ 

ةيكذلا تارايتخالل  ةعقوتم  غ  تآفاكم  اهنوك  ىدعتت  ظحلا 'ال  تابرض  نأب ' اًضيأ 

. هلجأل موجنلا  فطصت  ام  اًصخش  نأل  طقف  ثدحي  ال  حاجنلا  نإ  اهانذختا . يتلا 

ةجيتنلا هنإ   . يعو نع  عنصُي  ءيش  وه  يصخشلا ، ىوتسملا  ىلعو  لمعلا  يف  حاجنلا ،

ةبسنلابو .اهيدؤي  نأ  صخش  يأل  نك  يتلاو  لاعفألا  نم  ةدمعتم  ةعومجمل  ةنومضملا 

.ةيويحب انآ  تلاق  اًدج ،" قّوشم  اذه  يل ،

ققحأ نأ  لبق  موجنلا  فطصت  نأ  بجي  ' صاخلا ب ـ كفتلا  عون  نإ  : " يموت عطاق 

.لباقم الب  ءايشألا  نوديري  سانلاو  مايألا ، هذه  رشتني   ' هقيقحت عيطتسأ  يننأ  فرعأ  ام 

لذبو مهدعاوس  نع  مشتلل  نيدعتسم  مهنكلو غ  ءيش  لك  كالتماب  نوملحي  مهنإ 
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نوكي نأ  نود  اًعفترم  اًبتار  اوضبقي  نأ  نوعقوتيو  ام  ةفيظو  ىلإ  نولصي  مهنإ  .دوهجملا 

اع هنإ  .عفترملا  بتارلا  كلذ  ىلع  مهلوصح  رربتس  يتلا  ةميقلا  ميدقت  مهيلع 

". نآلا هيف  انسفنأ  دجن  برطضم 

اي كيلع ، حرتقأ  تنك  كلذل ك  حيحص ، اذه   " يموتل اهسأرب  ئموت  يهو  انآ ، تباجأ 

ةيمتحلاو ةيئاهنلا  ةجيتنلا  وهو  .يعاولا  رايتخالا  لالخ  نم  حاجنلا  قيقحت  متي  كيلب ،

نم مه  ليلقلا  نكلو  .اًحجان  حبصي  نأ  صخش  يأل  نك  .لضفألا  رارقلا  ذاختال 

نود ةداقلا  هب  موقي  م  ديزملاب  مايقلا  يف  أدبت  امدنع  .كلذك  اوحبصي  نأ  نوراتخي 

ةداقلا اهيلع  لصحي  يتلا  ةلهذملا  تآفاكملا  ىلع  لصحتس  كنأ  دكؤملا  نم  بصنم ،

يه  ' ظوظحملا ' ةبكلا ب ـ تازاجنإلا  باحصأ  ةيمست  نإ  ةبسانملابو ، .بصنم  نود 

ةميق يذ  ءيشب  مايقلاو  ةكيرألا  ىلع  نم  ضوهنلاب  مازتلالا  نم  برهتلل  ةقيرط  لهسأ 

". كتايح يف 

ناك .اهمالك  تركف يف  دقل  .يراكفأ  اًقيمع يف  صوغت  نأب  انآ  تاقيلعتل  تحمس  دقل 

عيمجل ةجيتن  اذه  نأ  تضرتفا  دقل  .ةفاقثلا  ةعيفر  لعأ  ةركفُم  اهنأ  حضاولا  نم 

تضمغأ .يذيفنتلا  ءاردملا  لضفأ  عم  اهترجأ  يتلا  تاثداحملاو  اهتقلت  يتلا  تابيردتلا 

.يلمأت تقو  اًعيرس  تعطاق  عراشلا  يف  تارايسلا  قاوبأ  تاوصأ  نكل  .ةظحلل  ينيع 

ميمصتلا ةقينأ  ةلواط  همامأ  تناك  .ءاسلم  ةكيرأ  ىلع  يموت  سلج  ثيح  ةرظن  تيقلأ 

لقح نم  صع  ةجاجز  كانه  تناك  ةعمشلا  بناج  ىلإ  .ةيديلقت  ءاضيب  ةعمش  اهيلعو 

.ام اًموي  قدنفلا  اذه  ميقأ يف  نأ  تين  دقل  .اينروفيلاك  ام يف  بنع 

يننأب نمؤأ  ينكل  .كيلب  اي  اذه ، كئجافي  دق  ، " ةعرسب قفدتت  اهتلكو  انآ ، تلاق 

". اعلا فئاظولا يف  لضفأ  نم  ةدحاو  كلتمأ 

"؟ اعلا يف  ، " انآ قيلعت  نم  ئجافتم  انأو  تلأس ،

ةرادإلل ةقيمع  ةروصب  يرورضو  مهم  يلمع  نأ  تفشتكا  دقل  .اعلا  يف  ، " تدكأ

اذهل ةنسحلا  اياونلا  ةفس  يسفن  ربتعأ  انأ  .ةميظعلاو  ةدقعملا  ةمظنملا  هذهل  ةسلسلا 

". اهب فرصتأ  يتلا  ةقيرطلاب  قدنفلاب  ةيراجتلا  ةمالعلا  ريدي  اًصخشو  قدنفلا 

يأ دصقأ  ال  انأ  .ةلهذم  تنأ  انآ ؟ ةيراجتلا ، ةمالعلل  ةريدم  كسفن  نيربتعت  تنأ  "

.ةيساق ةفيظو  كلت  كنأ  نوركفيس  مهفرعأ  نم  لك  نكل  قالطإلا ، ىلع  ةناهإ 

٥٥



لمعت كنأ  دكأتم  انأ  .سانلا  ءارو  يفظنت  نأ  كيلع  تنأ  ينعأ ، انأ  .اًدج  ةيداعو 

". عمتجملا ماع يف  لكشب  ًابك  اًمارتحا  قالي  ةفاظنلا ال  تالماعو  ةليوط ، تاعاسل 

فيك وه  ينمهي  ام  لك  .كيلب  اي  يل ، ةبسنلاب  ةيمهأ  لث  ال  عمتجملا  هدقتعي  ام  "

لك يسفن  يدحتل  اًقرط  دجأ  انأ  .يلمع  ةميق  فرعأ  انأ  .نوكأ  نم  فرعأ  انأ  .يسفن  ىرأ 

". ةبسنلاب يل يقيقح  ىنعم  اذ  اًئيش  ةفيظولا  هذه  تلعج  دقلو  .موي 

ةرهزب يف ةليمجلا  ةأرملا  هذه  .راركتلا  نم  يسفن  كلا  ىلع  ردقأ  ةلهذم ،"  تنأ  "

دق اعلا  لمع يف  لضفأ  وه  فيظنت  ةلماعك  اهلمع  نأب  حوضوب  نمؤت  يتلاو  اهرعش 

نوثكلا فختسي  .رومألا  ةيؤر  ىلع  ةردقلا  نم  ًالئاه  اًردق  ينحنم  اذهو  .ينتمهلأ 

ىنمتن نحن  .اهيوتحت  يتلا  ةيباجيإلا  بناوجلا  عيمج  ريدقت  لشفنو يف  انفئاظوب  انم 

اًما اًقح  هنع  ثحبن  ام  لك  عقي  نايحألا  نم  ثك  هنأ يف  كاردإ  نم  ًالدب  لضفأ  اًئيش 

لكشب دوقن  نأو  .كأ  لواحن  نأ  .ًاليلق  قمعأ  رظنلل  طقف  جاتحن  نحن  .نوكن  ثيح 

.كلذل اًعئار  اًجذو  انآ  تناك  دقل  .ًاليلق  لضفأ 

يهجوتب مهلباقأ  نيذلا  ءالزنلا  يف  اًيباجيإ  رثؤأو  موي  لك  لمعلل  آ  انأ  : " تلاق

لعج يف  ةيقيقحلا  يتبغرو  هب  موقأ  ام  لك  يف  ذاخألا  ءادألا  ىلع  يزيكرت  نإ  .زيمتملا 

ةلماكلا انتفاقث  لكشي  قالطإلا  ىلع  اهب  اوماق  قدنف  ىلإ  ةرايز  لضفأ  انه  ىلإ  مهترايز 

ىلإ راكتبالا  اهب  بلجأ  يتلا  ةرهبملا  ةقيرطلاو  .انحابرأ  ىلع  ديكأتلاب  اًيباجيإ  رثؤيو 

اعلا ءاحنأ  عيمج  نم  ىرخألا  قدانفلا  لماعلا يف  نأ  ينعت  انمسق  تالاجم  عيمج 

يتفيظو نأ  قالطإلا  ىلع  اًحيحص  سيل  كلذل  .انلمع  ةقيرط  سايقل  انترايزب  نوموقي 

". ةمهم غو  ةيداع  انه 

كأ زاتمم  يزيفحت  ثدحتم  وأ  ةرادإلل  راشتسم  لثم  ثدحتت  تنأ  : " قدصب تقّلع 

". انآ اي  مخف ، قدنف  فيظنت يف  ةلماع  نم 

جاتحت تنأ  ار  .عئار  كنأ  يموت  دقتعي  .كيلب  اي  كزفحأ ، نأ  وه  يفده  نإ  اًنسح ، "

". اهكلت يتلا  ةعورلا  ىد  فرتعت  نأل  طقف 

دق ةيضاملا  ةرتفلا  لاوط  اهب  تررم  يتلا  تاعارصلاو  تاقافخإلا  نأ  نظأ  انأ  "

.اهعم ةحارص  كأ  تحبصأو  اهدوجو  يف  حايتراب  رعشأ  انأو  تلق  انآ ،" اي  ينتطّبث ،

يضقأ نأ  اًدبأ  اًبسانم  ودبي  ال  كلذل  نآلا ، دعب  ةيحضلا  رود  بعلأ  نل  انأ  يرظنا ، "
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". يضاملا ينقيعي يف  ناك  ثدحتلا ع  تقولا يف  نم  ثكلا 

.ىضرلا نع  ةمالعك  هماهبإب  ًاشم  يموت ، ينعطاق  كيلب ،" اي  سرفلا ، طبرم  وه  اذه  "

ينبت نأ  ليحتسملا  نم  ةيحضلا ! رود  اًدبأ  بعلت  ال  .يقيدص  اي  اًعنص ، تنسحأ  "

." راذعألا نم  ساسأ  ىلع  حاجنلا 

تنك يتلا  ةقثلا  سفن  يدل  دعت  برحلا ،  نم  رايدلل  دوع  ذنم  نكل  .موهفم  "

ًابك اًئيش  نكل  .ءيش  يأ  ققحأ  و  .دوهجم  يأ  لذبأ  اذكهو   .لبق  نم  اهب  عتأ 

ودبي يلبقتسم  نإ  .لعفلاب  اًددجم  يح  أب  رعشأ  انأ  .انآ  حابصلا ، اذه  يلخادب  كرحت 

". ىضم تقو  يأ  نم  اًقارشإ  كأ  يل 

"؟ يموت اي  كلذك ، سيلأ  ديمزور ، رباقم  ىلإ  هتذخأ  دقل  "

ىسنُي يذلا ال  مويلا  ةيادب  كانه يف  ىلإ  وذخأ  امدنع  .انآ  اي  عبطلاب ، تلعف  دقل  "

كيلبل مدقأ  نأ  ّيلع  ناك  .يلوحت  ةيادب  ناك  ماوعألا ، كلت  لك  ذنم  اًعم  هانيضق  يذلا 

". ةيدهلا كلت  قحتسي  هنإ  .ةبرجتلا  سفن 

"؟ اهايإ كانيطعأ  يتلا  ةيضفلا  ةدالقو 'ق ب م'  "

هسفن ءيشلا  لعفيس  هنأ  نم  دكأتم  انأو  .ليمجلا  درب  تمق  دقل  .كيلبل  اهتيطعأ  "

". انتلاسر عسل  اًدعتسم  ام  اًصخش  لباقي  امدنع 

"؟ يبهذلا حوللاو  ، " فطلب انآ  تلأس 

". نمآ ناكم  "يف 

". يموت اي  لضفألا ، تنأ  ، " نانحب انآ  تلاق 

قلق يننأب  فرتعأ  نأل  ةجاح  انأ يف  نكل  رباقملا ، عوضوم  حجن  دقل  : " يأرلا هتقفاو 

يننأ نآلا  فرعأ  يتلا  ةبكلا  تايغتلا  عنصب  موقأ  نيب  ينع  سانلا  هلوقيس  ام  لوح 

هيف ركفي  ا  يغبني  م  كأ  لغشنأ  يننأكو  ودبأ  انأ  يه ، ةقيقحلا  .اهعنصل  جاتحأ 

لضفأ راهظإو  بصنم ، نودب  ةدايقلا  أدبأ يف  امدنع  اوكحض  ول  اذام  .يلوح  نم  سانلا 

مظعم نإ  اعلا ؟ يف  ةفيظو  مهأك  بتكلا  رجتم  يف  يتفيظو  عم  لماعتلاو  يدل ، ام 

". ةقيرطلا هذهب  نوركفي  لعألا ال  لاجم  صاخشألا يف 

ناإ كالتما  لوح  رودت  ةدايقلا  .كيلب  اي  كصخي ، كنأشب ال  سانلا  هدقتعي  ام  نإ  "
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هلوقي دق  ع  َّضاغت  .اجيإ  يغت  لمع  ىلع  كتردق  يف  ةبلص  ةقثو  كتيؤرب  تباث 

ةميظعلا تايصخشلا  ' تارملا : ىدحإ  يف  نياتشنيأ  تربلأ  هبتك  ام  ركذتو  .نورخآلا 

كلمعب مايقلل  بهذا  طقف  . ' ةيداعلا لوقعلا  نم  ةضراعملا  ماودلا  ىلع  تهجاو 

". اهسفنب متهالا  ىلوتتس  ةيقابلا  رومألا  .كناكمإ  ردق  ةيناسنإ  ةقيرطب 

مايقلا عطتسأ  ول   اذام  انآ ؟ اي  تلشف ، اذإ  اذامو  ، " وكش نع  اًربعم  تثدحت ،

"؟ هملعتأ ام  حجني  ول   اذام  اذهب ؟

اي بصنم ، نودب  ةدايقلا  ةفسلف  حجنت  الأ  ليحتسملا  نم  : " مات عانتقاب  يموت  باجأ 

يشملا ملعتت  تنأ  .ةبعللا  نم  ءزج  اذهف  اًنسح ، قيرطلا ، يف  ًاليلق  تعت  اذإو  .كيلب 

نم كبرقت  ةع  لك  نكل  .ةبرجتلا  لالخ  نم  ةدايقلا  ملعتت  تنأ  .طوقسلا  لالخ  نم 

مهعدت اذلف  هيلع ، رداق  تنأ  ام  اًما  سانلا  مهفي  اذإو   .ةيلاثملا  ةوطخلا 

مهيلع اهيمري  يتلا  ةراجحلاب  ةيراكذت  اًبصن  نوديشي  ءظعلا  صاخشألا  كنوطبحي ؟

، ام دح  ىلإ  مهنأل ، طقف  ماع  لكشب  كنودقتني  داقنلاو  .ملعت  ك  مهودقتنم ،

قلقت نأ  بجي  .مهمهت  دعت  كنأل   اذهف  ءيش ، يأ  لوق  نع  نوفقوتي  امدنع  .نومتهم 

". دحأ كدقتني  امدنع ال  اًقح 

". كل اًركش  .يموت  اي  ديفم ، اذه  "

تاهاجتا ةدع  اهديب يف  تحّول  دقل  .اهلمعل  اهبح  نع  ثدحتلل  اًددجم  انآ  تداع 

يتلا اهسفن  ةقيرطلاب  فرغلا  فيظنتب  موقأ  ءاسمو ، حابص  لك  يف  : " ثدحتت يهو 

نأو .يلزنم  فرغ  يه  فرغلا  هذه  نأ  رعشأ  انأ  .اهب  مسر  دق  وساكيب  نأ  ليختأ 

وروزي يف نيذلا  فويضلا  لثم  ّيلإ ، ةبسنلاب  قدنفلا ، انه يف  انوروزي  نيذلا  فويضلا 

يفكي ا  ةظوظحم  نوكأ  موي  لكو  ام ، عون  نم  ةنانفك  يسفن  ىرأ  انأ  .يلزنم 

". ًالمع نورخآلا  اهيمسي  ةحول  ةيعادبإلا يف  اردق  ىلعأ  نع  بعتلا  يتعاطتسال 

يفاضإلا دوهجملا  لذب  ةليمجلا يف  ةديسلا  هذه  سحب  مهلُم  انأو  تبجأ ، لهذم ،" "

.ًهم اًئيش  اهلمع  لعجو 

يقيدصل اهانملع  يتلا  بصنم  نودب  ةدايقلا  ةفسلف  هلوح  رودت  ام  لك  وه  اذهو  "

اًيلك اًحتفنم  ناك  دقل  .اًزيمم  اًذيملت  ناك  هنأب  كربخأ  نأ  نآلا  ّيلع  بجي  .يموت  برقملا 

اًحجان هلعج  ام  وه  ام - دح  ىلإ   - اذهو .ةبك  ةعرسب  اهل  اًقفو  فرصتو  راكفألا  عيمجل 
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يهو هتلزاغ ، اًضيأ ،" حجرألا ، ىلع  هدعاس  ديجلا  هرهظمو  هآ ، .بتكلا  ةكرش  يف  اًدج 

.اًددجم اهرعش  ةرهزلا يف  طبضت 

.ثعشألا يدامرلا  هرعش  ثبعو يف  كحض  ةكيرألا ، ىلع  ددمملا  يموت ،

هنأ يه  اهبلجت  يتلا  ةوقلا  عون  عم  ةلكشملا  نكل  .كيلب  اي  ةوقلا ، بلجت  بصانملا  "

". ةوقلا عيضت  بصنملا ، بحس  مت  اذإ 

عم أت  يتلا  ةوقلا  نإ  .يقطنم  اذه  : " يموت بناجب  ةكيرألا  ىلع  سلجأ  انأو  تلق 

بصنم كلت  صخشلا  ناك  املاط  طقف  رمتست  لاثملا ، ليبس  ىلع  اًماع ، اًريدم  كنوك 

نم هعم  جرخت  هب  ةطبترم  تناك  يتلا  ةوقلا  لك  نإف  هبلس ، مت  اذإ  .ماعلا  ريدملا 

". بابلا

بصنملا عم  أي  يذلا  ذوفنلا  نإ  .طبضلاب  ، " ةفرغلا ربع  ةقاشرب  يش  يهو  انآ  تلاق 

ةيداصتقالا فورظلا  هذه  يف  ةصاخ  ريدقت -  نسحأ  ىلع  لاوزلا  عيرس  نوكي  دق 

ةدايقلا ةوق  يهو  .كيلب  اي  بصنملا ، ةوق  نم  ثكب  قمعأ  ةوق  كانه  .ةبرطضملا 

هذه فسؤملا ، نم  .رشب  اننأ  ةقيقحل  اًقفو  انم  دحاو  لك  لخادب  شيعت  يتلا  ةيرطفلا 

ةحاتمو ةدوجوم -  اهنكل  .انم  ىمظعلا  ةيبلاغلا  مدختُست يف  ام  ًاليلقو  ةنكاس  ةيناكمإلا 

كألا اهلكش  يف  ةوقلا  اهنإ  عقاولا ، يف  .اهطشني  مث  اهنع  شتفي  نأ  ديري  صخش  لكل 

". ةيعقاو

"؟ اذه اذامل  "

اهنإ .يجراخلا  اعلا  يف  ثدحي  ام  ناك  هم  اًدبأ -  انم  اهبلس  نك  ال  ةوق  اهنأل  "

.ةيلصأ ةوق  اهنإ  .ةيجراخلا  فورظلا  ىلع  اًقلطم  دمتعت  ال  اهنإ  ثيح  ةيقيقح ، ةوق 

". ةوقلا نم  عون  لضفأ  عئارلا ، كيلب  اي  هذهو ،

نيذللا ءفدلاو  ةوقلا  ترّدق  انأو  .زيمم  يننأب  رعشأ  ينتلعج  دقل  .انآل  تمستبا 

نوكت نأ  اًقيقد ب  اًنزاوت  لمشت  بصنم  نودب  ةدايقلا  نأ  ادب  دقل  .اهنم  ناعشي  اناك 

.ًيحر نكل  اًعاجشو  اًنونح ، نكل  اًمراصو  اًدودو ، نكل  اًمزاح 

رمحألاب يف تاباتك  لمحي  ًاليدنم  تجرخأو  اهتليرم  ىلإ  كلذ  دعب  اهدي  انآ  تدم  مث 

.هئاجرأ عيمج 

كنأب يموت  يقيدص  ربخأ  دقل  .كيلب  اي  لضفت  ، " ليدنملا ينيطعت  يهو  تلاق يل ،
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نأب حمسا يل  كلذ ، لعفت  نيبو  .كلضف  نم  هأرقا  .كل  اذه  زيهجتب  تمق  كلذل  مداق 

تنك اذام  فرعأ  ال  انأ  .انه  ةزاتمم  ةوهق  عنصن  نحن  ةوهقلا -  نم  اًبوك  كل  رضحأ 

اًبوك اًضيأ  تنأ  كل  رضحأ  فوس  يموت ، اي  قلقت  ال   " .تفاضأ ةوهقلا ،" نود  لعفأس 

يذلاو يموتل ، ءاوهلا  ةلبُقب يف  يقُلت  يهو  انآ ، تلاق  يزيزع ،" اي  ةوهقلا ، نم  اًشعنم 

.اهب كسمأو  هدي  ّدم 

": ةعبرألا ةيعيبطلا  ىوقلا   " .ليدنملا ىلع  ةبوتكم  تناك  يتلا  تلكلا  تأرق 

ةوقلا كلت  ةظحللا  هذه  ةايحلا يف  ديق  ىلع  انيف  صخش  لك  مقر 1.  ةيعيبطلا  ةوقلا 

موقت بصنمل ل  جاتحت  تنأو ال  .هيدل  ام  لضفأ  راهظإو  موي  لك  لمعلا  ىلإ  باهذلل 

.كلذب

، مهلُيل ةوقلا  كلت  مويلا  ةايحلا  ديق  ىلع  انيف  صخش  لك  مقر 2.  ةيعيبطلا  ةوقلا 

ال تنأو  .ةنسحلا  ةودقلا  هحنم  قيرط  نع  هلباقي  صخش  لكب  يقتريو  يف ، رثؤيو 

.كلذ لعفت  بصنمل ل  جاتحت 

فغشب دوقي  نأ  عيطتسي  ةايحلاب  ئلتمم  انيف  صخش  لك  مقر 3 . ةيعيبطلا  ةوقلا 

.كلذب موقت  بصنمل ل  جاتحت  تنأو ال  .ةيبلسلا  فورظلا  هجو  اًيباجيإ يف  ًايغت 

عيمج لماعي  نأ  عيطتسي  ةدايقلا  ةقيقح  يعي  انيف  صخش  لك  مقر 4.  ةيعيبطلا  ةوقلا 

ىلإ ةمظنملا  ةفاقث  يقترت  اذه  لعف  لالخ  نمو  مركو -  ريدقتو ، مارتحاب ، نيرمثتسملا 

.كلذ لعفت  بصنمل ل  جاتحت  تنأو ال  .تافينصتلا  لضفأ 

ناك .ةيقن  ةيضف  ميدقت  ةينيص  ىلع  ناقتإب  عوضوم  ةوهقلا ، نم  بوكب  انآ  تداع 

.ةتالوكيشلا تارك  ضعب  بناجلا  ىلع  دجوي 

.ًءاجر مكل  ولحي  ام  اوذخ   " .ىولحلاو ةوهقلا  انل  مدقت  يهو  تلاق  داس ،" اولضفت ، "

هذه ضعب  .ةتالوكيشلا  نم  تنثا  وأ  ةعطقب  اوعتمتساو  ًاليلق  بغاشم  اونوكو 

سيريآ سنويب  ىلإ  ةثيدح  ةلحر  نم  يعم  اهتبلج  دقل  .حورلل  ديج  ةعئارلا  ىولحلا 

يننأل ةلحرلاب  تمق  كلذل  .ماري  ام  ىلع  دج  نكت  .يتلئاع   ةيؤرل  تبهذ  امدنع 

دعب ىلع  يننإف  نآلا ، اكيرمأ  يف  حبصأ  يلزنم  نأ  نم  مغرلاب  هنأ  فرعت  نأ  اهل  تدرأ 

". اهتدعاسمل ةدوجوم  دجتس  ينجاتحت ، تقو  يأ  هنإو يف  .اهنم  ناط  ةلحر 

دقل .يلوح  نم  ةرسأ  يدل  ناك  ول  ىنأ  .انآ  اي  اذهب ، بجعم  انأ  ، " اهمالك ىلع  تقلع 
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اهبحأ تلز  ام  انأ  .يتبيطخ  عم  يتقالع  نسحأ  ل  اًدهاج  لمعأ  نأب  يسفن  تدعو 

". اهلح نك  شيجلا  يدينجت يف  اهببس  يتلاو  انتقالع  تالكشملا يف  نأ  كردأو  ةدشب 

اذهب قلقت  ال  كلذل   " .حر يموت  لاق  كيلب ،" اي  كترسأ ، ةباث  نآلا  انأ  اًنسح ، "

". نآلا دعب  نأشلا 

نم انآ  تعاطتسا  .انثتسا  لكشب  ةذيذل  تناك  دقل  .ةتالوكيشلا  نم  ةمضق  تذخأ 

.فلتخم اع  ىلإ  تلقتنا  دق  يننأ  فرعت  نأ  يهجو  بعت  لالخ 

، ًالجآ وأ  ًالجاع  أيس  هنأ  يموت  ركذ  دقل  .فرعأ  انأ  ةرحاس ، نم  كأ  اهنإ  : " تلاق

". اقدصأ زعأ  نم  اًدحاو  حبصأ  دقل  .هلجأل  اهضعبب  تظفتحا  كلذل 

.ةيمامألا هنانسأ  مظعم  يطغت  ةتالوكيشلاو  يموت ، لاق  زيزع ،" اًضيأ ، تنأو  "

، لاح ةيأ  ىلع  .هيلإ  مضنالل  يلاثملا  تقولا  ترتخا  كنأ  كيلب ، اي  فداص ، دقل  "

"؟ ليدنملا ىلع  هتبتك  يف  كيأر  ام  كلضف  نم  ربخأ 

"؟ ةرادإلل ةراشتسم  تسل  كنأ  نم  ةدكأتم  تنأ  له  : " ةضيرع ةكحضب  اهتلأس 

رايخلا تذختا  اهنأ  فداص  يتلاو  .بسحف  ةفاظن  ةلماع  انأ  .ال  : " ءفدب انآ  تدر 

". ةدئاقك فرصتلل 

نأ اًدج  مهملا  نم  ناك  شيجلا ، .انآ يف  اي  هِتبتك  ام  تببحأ  دقل   " .ثدحتلا تلصاو 

دقل .كانه  اًدج  ًهم  كلذ  ناك  اذامل  ديكأتلاب  مهفأ  انأ  .هركت  متي   ' بصنملا بحاص  '

.ىذألا نع  اًديعب  انيقبي  .فحزلا  رماوأ  انيطعي  صخش  .اندشري  صخشل  ةجاح  انك يف 

، شيجلا بصانمو يف  بتر  نودب  .توملا  برتقي  امدنع  ئداه  ءاقبلا  ىلع  اندعاسيلو 

نوكن غ نل  اننأ  طقف  ينعي  نل  اذهو  .ةينبلل  ةمظنملا  دقتفتس  .ماظن  كانه  نوكي  نل 

ضرعتيس هنأ  اًضيأ  ينعيس  هنكل  انتلود ، ةيرح  لجأ  نم  ةبراحملل  اًما  لهؤم 

ل اًما ، ةفلتخم  ةئيب  دجأل  رايدلل  تدع  يتلحر ، دعب  نكل  .عاد  نود  لتقلل  صاخشأ 

نآلا هنإ  .وخإ  تدقفو  .رود  يدل  دعي  .ةبتر   يأ  يدل  دعي  .ةطاسبب   رمألا  عضأ 

". ًاثك تيناع  اذامل  ىرأ  نأ  عيطتسأ  نثالا ، تنأ  كتبحصب  انه  طقف ،

". عمسن انعد  ، " عيجشتب انآ  تلاق 

يتطلسل تحمس  دقل  .اهتكلتما  يتلا  ةبترلا  قيرط  نع  انأ  نم  فّرعأ  تنك  دقل  "
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ةايحلا ىلإ  تدع  امدنع  اذكهو  .ةيقالخألا  يتطلسل  سايقملا  حبصت  نأب  ةقباسلا 

ةبتر دوجو  نودبف  .ءيش  لك  تدقف  يننأكو  ادب  يركسعلا ، يبصنم  تدقفو  ةيندملا 

نأو اًقلطم ، وق  دقفأ  يننأ   مهفأ  نآلا  انأ  .ةيوه  يدل  نكي  اهب ،  يسفن  فيرعتل 

". ةيقيقحلا وق  ىرأ  نأ  وه  هلعفل  جاتحأ  ام  لك 

نأ انل  ليصأ  قح  وهف  كلذل  .اهب  دلوُن  ةوق  يه  ةيقيقحلا  ةوقلا  هذهو  .طبضلاب  "

هنأ ةطاسبب  ركذت  .انب  ةطيحملا  ةئيبلا  يف  اهرودب  موقتل  نانعلا  اهل  قلطن  مث  اهظقون 

يف هيف  شيعت  يذلا  ناكملاو  كرمع  ناك  همو  ةمظنم  يأ  لخاد  كبصنم  ناك  هم 

هناكمإب ءيش  يأ  وأ  صخش  يأ  دجوي  الو  .ةدايقلا  راهظإ  ىلع  ةوقلا  كل  تنأ  اعلا ،

". ةوقلا هذه  طشنت  نأل  لماكلاب  كتيلوئسم  اهنكل  .قالطإلا  ىلع  كلذ  نم  كمرحي  نأ 

اهلخادب ىرأ  نأ  تعطتسا  .عئاضبلاب  ءولمملا  راب  ينيملا  ىلإ  ةقانأب  انآ  تكرحت 

نم تابورشمو  ةبيرغلا ، ةتالوكيشلا  نم  اًحاولأو  ةالص ، عومشو  ةجمدم ، تاناوطسا 

اًقلطم اهنع  عمسأ  ةنانفل   ةفلغم  ةناوطسا  حتفب  تماق  مث  .ةعمتجم  عاونألا  عيمج 

بحأ انأ  .اهن  عفدأس  اوقلقت -  .بابش ال  اي  ةعئار ، ةناوطسالا  هذه   " .ازور الوس  ىعدت 

ليغشتب تماق  مث  اهنم ." ضعبب  عاتمتسالل  تقولا  وه  نآلا  نأ  رعشأ  انأو  .ىقيسوملا 

ءوضلا حاتفم  ءافطإو  لاعشإ  يف  انآ  تأدب  عقوتم - غ  لكشب   - اهدعب .ةعوطقم 

تناك .اهفرصتل  اًما  اًرئاح  يايإ  ةكرات  ةدحاو ، ةملكب  قطنت  .راب   ينيملا  بناجب 

انآ نأكو  .دهشملا  ىلع  اًرحاس  ًاثأت  يفضي  يعاقيإلا  اهتوصو  تابثب ، فزُعت  ىقيسوملا 

.ءوضلا ءافطإو  لاعشإ  يف  ةببستم  حاتفملا ، ىلع  رقنلا  يف  ترمتسا  ةبوبيغ ، يف  تناك 

نم ىرخأ  ةرك  مهتلاو  .هتوهق  ىستحا  .جعزنم  غ  يموت  ادب  .اًما  اًيلايخ  رمألا  ناك 

ىلإ ىتح  كلت ، قدنفلا  ةفرغب  ةصاخلا  ليصافتلا  عيمج  ركذأ  تلز  ام  انأ  .ةتالوكيشلا 

.اذه انموي 

زهب يموت  ماق  .هؤاوتحا  نك  ال  لوضفب  ًاخأ  تقطن  دقل  انآ "؟ اي  لعفت  اذام  "

نم ةتالوكيشلا  قعلي  وهو  اهب ،" ةصاخلا  سيردتلا  بيلاسأ  نم  ةدحاو  : " لاق .هسأر 

اًنتمم ناكو  انآ  ةوهق  بحي  هنأ  ادب  دقل  .ةوهقلا  تافشر  نم  ديزملا  ب  هعباصأ  ىلع 

كانه نأ  تكردأ  اًبيرقت - ءيش  لكل  هقشعو   - يموت ةيؤر  دنع  .اهنم  ةذيذل  ةفشر  لكل 

.شيعت فيك  ةفرعم  بو  اًيح  كنوك  ًابك ب  اًقرف 
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تنك لثم  طبضلاب  هنإ  .هلخادب  ةدايقلل  اًحاتفم  كلت  انم  لك  ، " ًاخأ انآ  تلاق 

.انلخادب ةان  ليدنملا  ىلع  اهتبتك  يتلا  ةيقيقحلا  ىوقلا  هذه  هيدل  انم  لك  .حرتقت 

.حاتفملا ىلع  رقنلا  يف  اًضيأ  نكل  اهكلت  اننأ  كاردإ  يف  طقف  سيل  انيلإ  دئاع  رمألاو 

لكو اًيرذج -  ةنهم  يأ  لّوحيس  يذلا  يساسألا  رارقلا  ذختن  نحن  كلذ ، لعف  لالخ  نمو 

ميدقت يف  ءدبلاو  ةيحض  كنوكب  رهاظتلا  نع  فقوتلاب  قيمعلا  رايخلا  هنإ  ةايح :

رود كيلب : اي  نآلا ، كمامأ  حاتملا  يرهوجلا  رايخلا  لعفلاب  وه  اذه  .دئاقك  كسفن 

أت يتلا  ةيصخشلا  ةطلسلا  نأ  اًاد  ركذتو  .حاتفملا  ىلع  رقنا  ةدايقلا . وأ  ةيحضلا 

ىلع ثأتلاو  ذوفنلا  نم  ثكلا  اهيدل  ةعبرألا  ةيرطفلا  ىوقلا  رهُظت  امدنع  اًيئاقلت 

". بصنملا عم  أت  يتلا  ةيمسرلا  ةطلسلا  نم  كأ  كلوح  نم  صاخشألا 

". انآ اي  اًقح ، لهذم  رمألا  "

ةيطارقودلا ةمس  ءافضإ  ينعت  بصنم  نودب  ةدايقلا  ةفسلف  نإ  : " اهثيدح تلصاو 

نأ نآلا  هنك  ةايحلا  ديق  ىلع  صخش  لك  انثتسالا ، تقولا  اذه  يف  .ةدايقلا  ىلع 

اهيف ىظح  يتلا  ةيرشبلا  خيرات  ةرم يف  لوأ  يه  هذه  .هتايح  يفو  هلمع  اًدئاق يف  حبصي 

لمعلا ديلاقت  نم  ًاثك  نأل  طقف  اذه  ثدح  دقلو  .ةصرفلا  هذهب  انيف  دحاو  لك 

". اهمده مت  عمتجملاو 

". عقاولا اهميطحت يف  مت  : " ًالئاق يموت  مهاس 

نكو .نآلا  ةدايقلا  ىلع  ةيطارقودلا  ءافضإ  مت  اذكهو  .يموت  اي  يقيقح ، اذه  "

سانلا قيفي  كيلب ، اي  هدهشنل ، اًقح  قّوشم  رمأ  اذه  .ةدايقلا  رهظُي  نأ  انيف  صخش  يأل 

لهذم تقو  اذه  .شيعلل  قرطلا  لضفأ  ىلإ  نوقتريو  ةدايقلل  ةيرطفلا  مهتوق  ىلع 

!" لعألاب مايقلل 

". انآ اي  اذه ، مهف  اًقح يف  تأدب  دقل  : " اهتبجأ

جئاتن قيقحت  ةيلوئسم  لمحتيو  هدرف  ةوق  حبصي  نأ  انم  دحاو  لك  ناكمإب  "

ةيقار ةمهاسم  مدقتس  يتلاو  يملاع  ىوتسم  ىلع  ةمظنم  ءانبو  لمعلا -  ةيئانثتسا يف 

دجوي .كيلب ال  اي  هفات ، صخش  دجوي  .ربكألا ال  يجراخلا  اعلاو  تاعمتجملاو ، ءالمعلل ،

، ةيمهألاب عتمتت  ةفيظو  لكو  صخش  لك  .مويلا  ةايحلا  ديق  ىلع  نودئاز  صاخشأ 

. بصنم نودب  ةدايقلا  ةفسلف  ةطساوب  فده  تاذ  لعألا  عيمج  لعج  نكو 
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ةيصخشلا ةدايقلل  عماللا  جذومنلا  لالخ  نم  تمق  اذإ  كنأ  تملع  له  ةبسانملاب ،

ةعبرأ دعب  كنإف  مهيدل ، ام  لضفأب  ءادألل  موي  لك  صاخشأ  ةرشع  ماهلإب  همدقت  يذلا 

"؟ صخش ةئاالث  ةايحب  تيقتراو  ةيباجيإ  ةروصب  ترثأ  دق  نوكتس  طقف  عيباسأ 

موقأ ل  بصنمل  جاتحأ  ال  ديكأتلاب  انأو  .اًقلطم  اذه  يف  ركفأ  انأ   .اًدج  عئار  "

". كلذب

ترثأ دق  نوكتس  لوألا ، كماع  ةياهن  يفف  كلذب ، مايقلا  تررمتسا يف  اذإو  .حيحص  "

". صخش فالآ  ةثالث  ىلع  ديزي  ام  ةايح  يف 

". ةعورلل اي  "

ةدايقلا نم  تاونس  رشع  ةياهنبف  لضفأ ، حبصي  رمألاف  رظتنا ، : " سحب انآ  تعطاق 

لالخ نم  نيزيمتم  اوحبصي  اًيموي ل  صاخشأ  ةرشع  كارشإو  رارمتساب  بصنم  نودب 

.صخش فلأ  ثالث  ىلع  ديزي  يف  ترثأ  دق  نوكتس  همدقت ، يذلا  ديجلا  جذومنلا 

تكرت دق  نوكتسف  صاخشأ ، ةرشع  يف  ثأتلاب  هرودب ، مهيف ، دحاو  لك  ماق  اذإو 

عمتجملا اري  معن ، كلذل  .دحاو  دقع  يف  صخش  نويلم  عبر  نم  كأ  ىلع  كتمالع 

صخشك يسفن  ىرأ  يننكل  .ةخستملا  فرغلا  فيظنتب  موقت  ةعضاوتم  فيظنت  ةلماعك 

ةيرطفلا ةدايقلا  ةوق  اوكردي  رخآ ل  ناسنإ  نويلم  عبر  نم  كأ  ماهلإ  ةيلوئسم  ىلوتي 

اهنوك نم  كأ  اهنإ  .ةلماكلا  مهتيناسنإ  نولخدي يف  كلذب ، مايقلا  لالخ  نمو  مهلخادب ،

يف رخآ  ءيش  يأ  دجوي  الو  .وعد  تحبصأ  دقل  .كيلب  اي  يل ، ةبسنلاب  ةفيظو  درجم 

". ةداعس كأ  ينلعجي  ايح 

". ةطاسبب لهذم ، اذه  ، " يه اًقدص  كألا  يتباجإ  تناك 

موقت نأ  ةمظنم  يأل  نك  ةوطخ  لضفأ  نأب  نمؤأ  يننأب  اًضيأ  كربخأ  نأ  بجيو  "

وأ ةسردم  وأ  ةيموكح  وأ  ةيحبر  غ  وأ  لعألاب  ةصاخ  ةمظنملا  تناك  ءاوس   - اهب

تسيل ةدايقلا  نإ  .اهرصانع  نم  دحاو  لك  ةدايقلا يف  ةيناكمإ  ةيمنت  يه  ةلود - ىتح 

انرصعل ةيرهوجلا  ةادألا  لعفلاب  اهنإ  تاكرشلل -  ةوق  ةيسفانتلا  ايازملا  كأ  طقف 

.لضفأ ًاملاع  ينبن  نأ  ديرن  انك  اذإ  اهقبطن  يلاحلا ل 

نأ ديرن  انك  اذإ  راذعألا  قلتخن  نأ  اننك  ال  يموت ، لاق  ك  نكل ، : " ةوقب انآ  تركذ 

هيلإ لصو  يذلا  عيفرلا  ربنملا  ىلإ  اًدبأ  زيمتم  دئاق  يأ  لصي  .يقيقح   ةداق  حبصن 
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يفو راذعألاب -  اياحضلا  شيعي  .فوخلاب  ةئيلملا  راذعألاب  فعضب  كسمتلا  لالخ  نم 

يف نونوكي  راذعألا  قالتخا  يف  نوزاتمملا  صاخشألا  ماع ، لكشبو  .اهب  نوتو  ةياهنلا 

". رخآ ءيش  يأ  لعف  نيزاتمم يف  ةداعلا غ 

مدني يتلا  ءايشأ  ـ10  لا و' .حابصلا  اذه  هترز  نيذللا  نيربقلا  ىلإ  يلقع  لقتنا 

يف ىتح  ركفأ  نأ  ينبعرأ  دقل  يهلإ ، اي  .اردإ  يف  ةرضاح  لازت  ال  ، ' ناسنإلا اهيلع 

.اًقح ايحأ  نأ  نود  تومأس  يننأ  ةفرعمو  ةخألا  ةليلقلا  اعاسل  لوصولا 

انأ لثم ' راذعألا  بح  يف  اياحضلا  عقي   " .قمعب ّيلإ  ثدحتت  تناك  اهنأ  انآ  تفرع 

انأ وأ ' ، ' رومألا سحتل  ثكلاب  مايقلا  يننك  ال  كلذل  انه ، ريدملا  وأ  كلاملا  تسل 

كلمأ ال  انأ  وأ ' ، ' ةبعصلا فورظلا  هجو  يف  يغتلا  دوقأ  ىتح  يفكي  ا  اًعراب  تسل 

انتكرش لعجأل  اهب  مايقلا  اكمإب  هنأ  فرعأ  يتلا  ءايشألا  عيمجب  مايقلل  يفاكلا  تقولا 

هذه نم  يأ  حجنت  نكل   يعسو ، يف  ام  لضفأ  نوكأ  نأ  تلواح  دقل  وأ ' ، ' ةميظع

رايخلا رفحاو  حاتفملا  رقنا   " .انآ تررك  ةدايقلا ،" لباقم  ةيحضلا  ساسحإ  . ' راكفألا

". كخم ايالخ  ًءاكذ يف  كألا 

تاودأب ءيلملاو  ةيماخرلا  ةيضرألا  يذ  محلا  ىلإ  يتقفار  كلذ  دعب  انآ  تماق 

.ينم بلُط  ك  تلعف  كلضف ،" نم  كينيع ، ضمغأ   " .ةيخس تاقحلمو  ةيقار  ةفاظن 

". كيلب اي  تضمغم ، هِقبأ  ، " اهحتف تأدب يف  يننأ  تظحال  امدنع  انآ  ينم  تبلط 

تيقبأو اهرمأ  تعطأ  يننكل  .ةآرملا  دنع  اًداح  ًاتوص  قلطي  ءيش  عس  تعطتسا 

.تقلغم ينيع 

". كينيع حتفا  اًنسح ، ، " ةقرب انآ  ينترمأ 

.ةبك فورحب  ةبوتكم   IMAGE ةملك تناك  هافشلا ، رمحأبو  ةآرملا ، ىلع 

ةروصب رصبتلاب  ةمستملاو  ةليمجلا  ةأرملا  هذه  انآ "؟ اي  اذه ، لك  رودي  َّمع  ، " اهتلأس

، نفلا نم  عونك  اهلمعو  يلزنملا  بدتلا  وساكيبك  اهسفن  ىرت  تناك  يتلاو  ةيئانثتسا ،

.تائجافملا نم  ثكلاب  ةئيلم  تناك 

ةكراش انم  دحاو  لك  موقيس  مويلا  مهلباقتس  نيذلا  نورخآلا  ملعم  ةثالثلاو  انأ  "

موقنس مث  .بصنم  نودب  ةدايقلا  ةفسلف  نّوكت  يتلا  ةيساسألا  ئدابملا  نم  دحاو 

تيبثت يف  كدعاست  ىتح  تاراصتخا  ةروص  يف  ةيلمع  دعاوق  سمخ  كئاطعإب  اهدعب 
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يف اًيئاقلت  أدبت  فوس  ةقيرطلا  هذهب  .ةلوهسو  ةعرسب  ةعبرألا  ئدابملا  نم  دحاو  لك 

"؟ اًديج اذه  ودبي  له  .كسفنل  لهذم  لكشب  ةعئارلا  جئاتنلا  ضعب  قيقحت 

". اًعئار ودبي  "

"؟ سمحتم تنأ  له  "

". ةياغلل سمحتم  ، " فغشب تبجأ 

دقل .لوألا  أدبملا  نع  كل  فشكأ  ينعد  ةجضلا ، نم  ديزملا  نود  نذإ ، .عئار  "

قباسلا نوناقلا  لثم  كعم  هتكراشمل  جاتحأ  يننكل  نآلا ، ىتح  بك  لكشب  هانجلاع 

كنأ نآلا  فرعأ  انأ  .اًدئاق  حبصت  بصنمل ل  جاتحت  تنأ ال  آلاك : هتغايص  ت  يذلا 

". ةطيسبلا ةلمجلا  كلت  صخلُم يف  لماكلاب ، انه  هنكل  اًما ، اذه  تمهف  دق 

". موهفم ، " نانتماب تلق 

جاتحت كنأ ال  ركذت  كدعاست يف  اهنع ل  كل  فشكأس  يتلا  سمخلا  دعاوقلا  نآلا  "

فرحألا هذه  . IMAGE ةملك يف  ناقتإب  اهصيخلت  نك  اًدئاق  حبصت  ىتح  بصنمل 

زومرلا غ هذهل  اًقفو  شيعتو  لمعت  امدنع  .ةدايقلل  حملا  متيراغولل  زمرت  ةسمخلا 

". ةثم جئاتن  تنمض  دق  نوكت  كنإف  ةيقيقحلا ، ةدايقلا  رهوج  صخلت  يتلا  ةروهشملا 

صخش ل يأل  ةبسنلاب  هنإ  لوقت  تنأ  .انآ  اي  اذه ، ملعتل  راظتنالا  عيطتسأ  انأ ال  "

"؟ سمخلا دعاوقلا  هذه  عبتي  نأ  وه  هجاتحي  ام  لك  نإف  بصنم ، نودب  ةدايقلا  رهظُي 

ةدايقلا متيراغولل  راصتخا  ًالعف  يه   IMAGE ةملك .كيلب  اي  معن ، : " اهمالك تررك 

دوقت يف نأ  كيلع  بجي  اذامل  ةشقانم  تقولا يف  نم  هب  سأب  اًردق ال  انيضمأ  دقل  .حملا 

.ةيفيكلا يف  IMAGE صخلت .يرذجلا  كشلاو  ظوحلملا  لالتخالاب  ءيلملا  تقولا  اذه 

 - ةباجإلا كيلإ  ةدايقلاب ، موقت  فيك  اًموي  تلءاست  دق  تنك  اذإ  .ةلهس  تاوطخ  سمخ 

". اهروص ىوقأو  طسبأ  يف 

". ةيغاص ناذآ  يلك  "

.راكتبالا يأ   Innovation ةملك ىلإ  زمري   IMAGE ةملك لوألا يف  فرحلا  .اًنسح  "

ةيعادبإ ةلود  يه  اكيرمأ  معن ، .جاتنإلا  ةداعإ  ةلود  اًنايحأ  هيمسأ  يف  شيعن  نحن 

.اعلا يف  تاعارتخالا  ىقرأو  ىمظعلا  مدقتلا  هجوأ  نم  ديدعلا  تجرخأ  عئار  لكشب 
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انفقوت دقل  .يقيقحلا  راكتبالل  ةسحلا  دقف  دق  انه  لعألا  لاجم  انم يف  ثكلا  نكل 

عادبإلل انمهن  نع  انيلخت  دقل  .يداعلا  ىوتسملا  زواجتي  يف  انتليخم  مادختسا  نع 

يتلا اغألا  وأ  ةدقلا  مالفألا  جاتنإ  ةداعإ  رظنا  طقف  .فلتخم  نوكن  نأل  انعفادو 

مويلا سانلا  رعشي  .كل  اهليصوت  لواحأ  يتلا  ةطقنلا  مهفتسو  نمزلا  اهيلع  افع 

فيلغت اوديعي  نأ  نولواحي  مهف  كلذل  عدبم ، اوحبصي  نأ  نم  ديدشلا  فوخلاب 

نع ةرابع  هذه  نكل  .نمآ  ءاقبلا  لمأ  ىلع  دوقع -  ةدع  ذنم  ةحجان  تناك  ةغيص 

ا مايقلا  نإ  .يضاملا  حجن يف  ام  راركت  قوفي  اًاد  راكتبالا  .لمعلل  ةفيخس  ةيجيتارتسا 

لمعن يتلاو  بيهر  لكشب  ؤبنتلل  ةلباقلا  غ  فورظلا  طسو  نثا  وأ  ماع  ذنم  حجن 

كلوح نم  صاخشألاو  ءالمعلا  .ةئيس  تالكشم  عوقولل يف  ةديج  ةقيرط  وه  نآلا  اهتحت 

عئاضبلا فيلغت  ةداعإ  سيلو  زيمتلل -  ةفولأم  غ  ًالاكشأو  ةديدج  ةميق  نوديري 

رجتم ىلإ  دوعت  امدنع  اهب  مايقلا  كنك  يتلا  ةئيرجلا  ءايشألا  نم  اًدحاو  نإ  .ةدقلا 

بصنم نود  ةداقلا  عيمج  نإ  .فقوت  البو  اًيموي  مدقتلل  كسفن  سّركت  نأ  يه  بتكلا 

اذام رارمتساب ' مهسفنأ  لاؤس  قيرط  نع  مهتاردقب  نوقتريو  ةنرم  مهلوقع  نولعجي 

لضفأ هنوسملي  ءيش  لك  لعجب  اًقيمع  اًمازتلا  نوكلت  مهنإ  ؟'  مويلا نّسحأ  نأ  يننك 

رهوج وه  اذه  .فقوت  نود  قيرطلا  لوط  ىلع  مهسفنأ  قلخ  ةداعإبو  .هودجو  م 

لك لعج  لوح  ةطاسبب  رودي  عقاولا  هنكل يف  اًدقعم ،  ' راكتبالا ودبي ' .كيلب  اي  راكتبالا ،

قرطلا كأ  ةقيقحلا ، يف  .اهيلع  هتدجو  يتلا  لاحلا  نم  ثكب  لضفأ  رارمتساب  ءيش 

." سمألا نم  لضفأ  مويلا  اذه  لعج  يه  يعادبإلا  نكمتلاو  راكتبالا  فيرعتل  اًحوضو 

لضفأ مويلا  اذه  لعج  ًالعف : ةلمجلا  هذه  ينتبجعأ  : " لمألاب معفم  انأو  تحرتقا 

". كلذ قيقحتب  داج  لكشب  تمزتلا  اذإ  قّلحتس  يتنهم  نإ  .سمألا  نم 

قحم تنأ  ، " ةكيرألا ىلع  ةعيرس  ةوفغ  نم  ةأجف  قافأ  نأ  دعب  يموت ، فاضأ 

يداع كنوكب غ  مزتلت  امدنع  اًضيأ  كتنهم  قّلحت  فوس  .كيلب  اي  اذه  لوح  ديكأتلاب 

صاخ دهش  لبقتسملا  صحفت  .ىؤرلا  ثك  اًصخش  نك  .هب  موقت  يذلا  لمعلا  عيمج  يف 

تورلا ميطحت  نم  َشخت  الو  .يضاملا  يف  قلاع  سانلا  مظعم  لظي  ثيح  لعألاب 

رارمتساب كسفن  لأسا  .اهب  لمعت  يتلا  ةقيرطلا  فقوت يف  الب  كفتلا  دعأ  .كب  صاخلا 

؟' عرسأ لكشب  لمعأ  نأ  يننك  فيك  ؟' و' يتيجاتنإ ززعأ  نأ  يننك  فيك  لثم ' ةلئسأ 

ربتخاو نيرتشملا  ناكم  ماظتناب  كسفن  عض  ؟' . كأ المع  رهبأ  نأ  يننك  فيك  و'
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ىوتسم ىلإ  ةبرجتلا  هذه  لقن  عرشا يف  مث  .كعم  لعأب  مايقلا  دنع  رمألا  ودبي  فيك 

". ىوتسملا يملاع  يقرلا  نم  اًيلك  ديدج 

لك ًالعاج  يمويلا ؛ راركتلل  دعتسم  تنأو  حابص  لك  ظقيتسا  طقف  : " انآ تفاضأ 

ثيحب .راكتبالاب  ةصاخ  ةيلقع  ِّمن  هقبس .  يذلا  مويلا  نم  ًاليلق  لضفأ  هلعفت  ءيش 

اذإ هنأ  اًضيأ  ركذت  .اهب  ركفت  يتلا  ةقيرطلا  وه  كيضام  نم  لضفأ  كرضاح  لعج  حبصي 

لينلل هقيرط  يف  نوكيس  عضاوتملا  ىوتسملا  نإف  يسحلا ، راكتبالاو  زيمتلا  دراطت   

ىلإ طخلاو  ركاملا  طوبهلا  كلذ  عضاوتملا -  ىوتسملا  فحز  هيمسأ  ام  بنجت  .كنم 

يفخ ءنلا  نأ  لثم  .كلذ  فرعت  نأ  ىتح  نود  كلمع  بيصي  يذلا  يداعلا  ىوتسملا 

كلذل .وتلل  يموت  حرتقا  ك  يداعلا ، ىوتسملا  ىلإ  طوبهلا  نوكي  اًضيأ  كلذك  ديازتمو ،

، راكتبالا نودبف  .هب  موقت  ءيش  لك  سحتو  عنص  ةداعإ  يف  اًما  كمهنت  نأ  كيلع 

يف رمتسا  .مايألا  هذه  يف  وجني  نم  وه  طقف  عاجشلاو  .توملا  لثم  ةايحلا  حبصتس 

قدصب ىؤرلا  ثك  حبصت  نأ  ىلعو  .اهتيؤرب  ملحت  ءايشألا ك  ةيؤر  ىلع  كسفن  يدحت 

حبصي نأل  قوتي  كلخادب  يلخادلا  دئاقلا  ملعت ، ك  .انه  نتافلا  يقيدص  ركذ  لثم 

". ىؤر بحاص 

". زيزع اي  اًركش ، ، " جاهتباب يموت  باجأ 

لمعت يتلا  ةقيرطلا  سحتل  بولسأ  لضفأ  نأ  اًضيأ  فيضأ  نأ  بجي  : " انآ تركذ 

". ةروثلا لالخ  نم  متت  اهحلاصل ال  لمعت  يتلا  ةمظنملاو  اهب 

.راوحلا لصيس  نيأ  ىلإ  اًدكأتم  تسل  انأو  اهتلأس ، ةروث "؟ "

كلمع ال زيمتلا يف  نم  يلاتلا  ىوتسملا  ىلإ  دوعصلل  ةقيرط  لضفأ  نأ  وه  هينعأ  ام  "

ةميظعلا نهملا  نإ  .ةيرذجلا  ةردابملا  ضعب  وأ  ةيروثلا  راكفألا  ضعب  لالخ  نم  متت 

ةتباثلاو ةئيطبلا  تانيسحتلا  لالخ  نم  .روطتلا  لالخ  نم  ىنُبت  ةميظعلا  لعألاو 

رورم عم  نكل  .ةدح  ىلع  لك  اهيلإ  رظنت  امدنع  ًابك  اًئيش  عقاولا  يف  ودبت  ال  يتلاو 

.ةمخض تابستكم  ىلإ  لصت  ةديازتملاو  ةغصلا  ةيروطتلا  تانيسحتلا  هذه  تقولا ،

نم ةمراع  ةجوم  ىلإ  تقولا  رورم  عم  لصت  يلاعلا  ءادألل  ةغصلا  ةيمويلا  تاجوملاو 

مايقلا يف  صخلتي  ةدايقلا  يف  ام  لضفأ  غولب  نأ  ركذت  كلضف  نم  .يلايخلا  حاجنلا 

عم هليخت  نك  ال  زاجنإ  ىلإ  مكارتت  يتلاو  موي  لك  ةغصلا  ةيكذلا  تاكرحلا  ضعبب 
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". نمزلا نم  ةرتف  رورم 

.انآ اي  يل ، ةبسنلاب  ةميظع  ةركف  اهنإ  رباقملا .  دنع  كلذ  يموت  ركذ  دقل  : " اهتبجأ

وه هب  مايقلل  جاتحأ  ام  لك  نأل  .تايغتلا  عنص  ىلع  رداق  يننأب  رعشأ  ينلعجت  يهو 

يأ عيطتسي  .موي  لك  ةغصلا  تانيسحتلا  ضعبب  اهدعب  موقأ  مث  .ًاغص  أدبأ  نأ 

". ةظحللا هذه  ودبت يف  هتايح - وأ   - هتفيظو تناك  هم  كلذب ، مايقلا  صخش 

، نآلا أدباو  .حاتفملا  وه  اذه  .كيلب  اي  ةغص ، تايادب  أدباو  ةبك  اًمالحأ  ملحا  "

ذنم يموت  عم  ةديازتملا  تابستكملا  ةركف  تكراش  دقل  .دوجوم  تنأ  ثيح  نم  طبضلاب 

صخش يأل  ةيمهألا  ىهتنم  اهنأل يف  .كعم  اهكراش  هنأل  اًدج  ةديعس  انأو  تاونس ، ةدع 

.تقولا رورم  عم  ةبك  جئاتن  دلُوت  ةغصلا  تاوطخلا  نإ  .يغتلاب  مايقلل  دعتسم 

يدؤي يذلا  لهإلا  نم  ةليلق  ةيموي  تافرصت  نم  أي  رخآلا ، بناجلا  ىلع  لشفلاو ،

". ةثراك ىلإ  تقولا  رورم  عم 

هذهب تمق  اذإ  نذإ  : " انآ نم  ةيقادصملل  قيثوتلا  ضعب  نع  ثحبأ  انأو  تلأس ،

"؟ حاجنلا ىلإ  ةياهنلا  لصأ يف  فوسف  موي ، لك  ةليلقلا  ةغصلا  تاوطخلا 

ةيدأت لالخ  نم  طقف  اقلت ، لكشب  عقاولا  حاجنلا يف  أي  فوس  .كش  دأ  نود  "

تانيسحتلا ةلمجلا : هذه  ةطاسبب  ركذت  .ةرمتسم  ةروصب  ةغصلا  تامدقتلا  كلت 

ثأتلا اذه  يمسأ  انأ  ةلهذم . جئاتن  ىلإ  يدؤت  تقولا - رورم  عم   - ةغصلا ةيمويلا 

ةلاح ىلإ  تقولا  رورم  عم  لّجعي  موي  لك  ةغص  ةيكذ  تافرصتب  مايقلا  نإ  .فِعاضملا 

تنأو تبهذ  اذإ  .ةبكرملا  ةدئافلا  نم  اًعون  هبشت  اهنإ  .حاجنلا  نم  اهليخت  نك  ال 

، ةفعاضملا قيرط  نعف  ةليئضو ، ةغص  عئادو  تعدوأو  موي  لك  كنبلا  ىلإ  غص 

عفترملا ءادألا  تاذ  ةدايقلاب  رمألا  قلعتي  امدنع  كلذل  .تقولا  رورم  عم  اًيرث  حبصتس 

فوس ةغصلا  ةدايقلا  لاعفأ  نإ  .ًالثم  رمألا  نوكي  كيدل ، ام  لضفأ  راهظإو 

ةركفلا نإف  راكتبالا ، عوضوم  نع  لوقأ  تنك  لثمو  .ةرهبم  جئاتن  ىلإ  ًالعف  فعاضتت 

طقف ال .ةادلاو  ةزكرملاو ، ةرمتسملا ، تانيسحتلل  طقف  كسفن  سركت  نأ  يه  ةيوقلا 

.اًيضار يف حبصت  نأ  تحت : جردنت  ةيرشبلا  ةعيبطلا  نأ  ةداع  اًرصاحم يف  كسفن  لعجت 

، طقف صخشك  سيل  ءاقبلل ؛ اًشطعت  كأ  تحبصأ  اًحاجن ، كأ  تحبصأ  لك  عقاولا ،

لهسألا نم  حبصأ  تعفترا ، لك  هنأل  حاجنلا ، لثم  لشفي  ءيش  .اًضيأ ال  ةمظنمك  نكل 
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دكؤملا نم  .كزيكرت  ىلع  ظافحلاو  نهارلا ، عضولا  يدحتو  راكتبالا ، نع  فقوتت  نأ 

اننك ثيح  رومألا ، غتت  ثيح ال  ناكم  ىلإ  لصتو  لواحت  نأ  ةيناسنإلا  ةعيبطلا  اهنأ 

.ةنينطلاو ةرطيسلاب  اًساسحإ  انحن  اذه  .اًدكؤم  ءيش  لك  نوكيو  يخرتسن ، نأ 

لعألا اع  .ةنينطلاب يف  عداخ  ساسحإ  هنأب  كيلب ، اي  كرابخإل ، جاتحأ  يننكل 

سفنب ءايشألا  سفنب  مايقلا  لواحت  نأ  وه  هيف  دجاوتلا  كنك  ناكم  رطخأ  ثيدحلا ،

نأ يف  لمألا  ةقح  سفنب  ةليلق  ءايشأ  دجوت  .اًاد  اهب  موقت  تنك  يتلا  ةقيرطلا 

." ام ةقيرطب  ةديدج  جئاتن  ىلإ  يدؤتس  ةدقلا  تايكولسلا 

دمحأ يحمرلا  ةبتكم  "؟      اذامل "

تنأ ال .لضفأ  ءايشألا  لعج  كرودب يف  موقت  تنأ ال  .ركتبت  كنأ ال  ينعي  اذه  نأل  "

، ديازتلا ةاد  زي  تايوتسم  ىلإ  روطتلا  نم  ًالدب  هنأ  ينعي  اذهو  .ةعيفر  ةميق  عنصت 

يذلا تقولا  نوكي  انهو  .داسكلل  ةدقلا  طاألا  ىلإ  قمعأ  لكشب  ردحنت  كنإف 

هذه شهدم يف  لكشب  ةيوق  ودبت  يهو  انآ  تلاق  راطفإلا ،" ىلع  ةسفانملا  هيف  كمهتلت 

نونجملا اعلا  اذه  يف  اًعراب  حبصت  فوسو  داسكلا  نم  ًالدب  راكتبالا  رتخا   " .ةظحللا

لمعلا لباقم  ةبوسحملا  ةفزاجملا  رتخا  .نآلا  هيف  دجاوتن  يذلا  لعألل  لوغشملاو 

". ةقيقحلا يف  ًالهذم ، حبصت  فوس  .اًعئار  ًءادأ  مدقتسو  اهسفن ، ةدقلا  ةقيرطلاب 

فرح M يف زمري  اذام  ىلإ  نذإ  .اًدج  اًيقطنم  ودبي  هنإ  .اذه  تمهف  دقل  ، " اهتلأس

"؟ IMAGE ةملك

، هب موقت  ام  لك  ناقتإلاب يف  كسفن  مازلإ  . Mastery ناقتإلا ىلإ  زمري  هنإ  ، " انآ تلاق 

رايعملا وه  لافطألا - ميلعت  وأ  تاسابدلا  عيب  يه  كتفرح  تناك  ءاوس   - كتفرح ناقتإ 

تمق اذإ  .يغتلاب  ةئيلملا  تاقوألا  هذه  يف  هل  اًقفو  لمعت  نأ  بجي  يذلا  ديحولا 

فيتس يديموكلا  اهلاق  دقل  .بكرلا  نع  فلختت  فوسف  اذه ، نم  لقأ  ءيش  يأ  لمعب 

."' كلهاجت سانلا  عيطتسي  نأ  نم  لضفأ  نك  ' ًالئاق ، حصن  امدنع  ةديج  ةقيرطب  نترام 

: انآ تاقيلعت  نم  ديزملا  عس  دنع  ةقاطلا  نم  ةعفدب  روعش  ينباتني  انأو  تبجأ ،

نع ّربعأ  ل  ينمهليس  هعس  نأ  دكؤملا  نم  .اًمود  هتببحأ  دقو  .لوقلا  اذه  بحأ  "

". يلهاجت نك  ثيحب ال  بصنم ، يدل  نكي  ول   ىتح  ةدايقلا ، ايناكمإ يف  لضفأ 

مهعم لمعت  نيذلا  صاخشألا  ناك  اذإ  رظنا ، .كيلب  اي  كلذ ، عس  عئارلا  نم  "
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ًاليوط يف رمتست  نل  حجرألا  ىلع  تنأف  طقف ، كب  بجعم  مهمدخت  نيذلا  صاخشألاو 

نأ .سانلا  كبحي  نأل  جاتحت  تنأ  .ةديدشلا  ةسفانملاب  مستي  يذلا  رصعلا  اذه 

.هلعفت يف  شهدم  لكشب  عراب  كنأل  اهيلع  فقت  يتلا  ضرألا  اوبحي  نأ  .كوقشعي 

". ناقتإلا رايعم  وه  اذهل  لصت  كلعجيس  يذلا  ديحولا  سايقملاو 

مث ةبسنلاب يل ." اًدج  اًحيحص  ودبي  ةملكلا  هذه  صوصخب  ءيش  كانه  : " يموت فاضأ 

، انه  " .نطنشاو يف  يراكذتلا  بصنلل  ةدعجم  ةروص  جرخأو  هبيج  يف  اهدعب  هدي  دم 

". كيلب اي  اذه ، ىلإ  رظنا 

هذهب ًءانب  نإ  سانلا  لاق  دقل   " .هثيدح يموت  لصاو  ةيرعملا "! بئاجعلا  نم  اهنإ  "

نك زليم ، تربور  وهو  هليخت ، يذلا  يرعملا  سدنهملا  نكل  .هؤانب  نك  ةيؤرلا ال 

.فورظلا تناك  هم  ماهملا -  نوزجني  ةداقلا  .باعصلا  لك  نع  ًغر  ةمهملا  زاجنإ  نم 

ةهفاتلا ةرثلل  اًقلطم  هابتنالا  مدعب  ةيمويلا  رِكذت  يه  ةروصلا  هذه  نإف  اذكهو 

". ناقتإب لمعلل  سركم  انأو  اًمدق  يضمأ  نأو  ضفارلل 

ةبسنلاب ناقتإلا  ودبي  اذكه  .لقأ  سيلو  يعسو ، ام يف  لضفأ  مدقأ  نأ  ، " انآ تركذ 

.ةعرسب يموتل  زمغت  يهو  تلاق  "، FMOB حبصت نأ  ىلع  كعجشأ  انأ  .كيلب  اي  يل ،

.لبق نم  حلطصملا  اذه  نع  تعمس  نكأ  أل   اهتلأس ، "FMOB "؟

دقتعأ انأ  ، " هكحض ببس  فرعأ  ينعدي  نأ  نود  يموت ، ركذ  .ةدشب  هالك  كحض 

". اًعئار  FMOB حبصيس هنأ 

ينيقُبت لازت  ال  يهو  تكحض  ديكأتلاب ،" اًعئار   FMOB حبصيس كيلب  نأ  دقتعأ  "

.اًعم هيفك  عفصب  اماق  .غصلا  يرسلا  هملاع  هنأ  ادب  ام  جراخ 

"؟ FMOB وه ام  ًءاجر  كدحأ  ربخيس  له  ، " هيلإ تلسوت 

ديحولاو ، Most كألاو ، First لوألا حبصي  ل  سركم  صخش  وه   FMOB نإ "

"، لعفلاب اًدحاو  حبصتل  كقيرط  كنأ يف  دقتعن  نانثالا  نحنو  . Best لضفألاو ، Only

.ةدشب ةمعادو  ةمهلل  ثم  توص  ةربنب  انآ  تلاق 

مث ميظعلا ." كيلب  اي  ديكأتلاب ، لعفن  نحن  ، " هناإب  عشت  ةعمال  نويعب  يموت  لاق 

تحبصأو اًبحاش ، ههجو  راص  .ةرطيسلا  نع  جراخ  لكشب  لعسي  نأ  يف  ةأجف  أدب 

.ىنعملا نم  ةيلاخ  هترظن 
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، هيدي ىدحإب  تكسمأ  يموت "؟ اي  خب ، تنأ  له  ، " هيلإ عفدنت  يهو  انآ ، تخرص 

انأ تضكر  دقل  .ةبوعرم  تناك  اهنإ  لوقأ  نأ  اكمإب  .قيمعلا  قلقلا  اهيلع  رهظي  ناكو 

.هايم ةجاجز  هايإ  ًالوانمو  هبناجب  ضرألا  ىلع  اًسلاج  يموت ، ىلإ  اًضيأ 

ثدحي نل  اذه  نإ  تلق  دقل   " .شعتري اهتوصو  هتلأس  كلذك "؟ سيلأ  أدبت ، اهنإ  "

". ةليوط ةرتفل  ثدحي  نل  اذه  نأ  ينتدعو  دقل  .يموت  ةليوط ، ةرتفل 

درجم هنإ   " .لادتعاب سلجيو  هشأج  ةطابر  ديعتسي  وهو  ةنازرب ، لاق  خب ،" انأ  "

ىرخأ ةرم  دوعن  نأ  اننك  له  نآلا ، .قالطإلا  ىلع  هلايح  قلقت  ام  دجوي  ال  .لاعس 

.خب انأ  .ر  تقولا  نإ  انمامأ ؟ فقي  يذلا  بصنم  نود  دئاقلا  ءانبب  صاخلا  لمعلل 

.رارصإب اهلاق  اًقح ،"

"؟ اًقح ، " قلقلا اهيلع  ودبي  لازت  يهو ال  انآ ، هتلأس 

.ةذفانلا نم  رظن  نيب  هقلح  غرفي  وهو  يموت ، دكأ  اًقح ،" "

ام ىسنت  ل  اهعسو  يف  ام  ىصقأ  لذبت  يهو  انآ ، تلصاو  كيلب ،" اي  نذإ ، .اًنسح  "

ةيادبلا ةطقن  نإ   " .لمعلا يف  ناقتإلا  دييأت  ةرورض  نع  انراوحل  دوعتو  وتلل  ثدح 

طقف .كسفنل  اهعضت  يتلا  تاعلطتلا  عفرت  نأ  يه  لمعلا  ناقتإلا يف  هاجتا  كرحتلل يف 

ديزملا عقوت  .قلطم  لكشب  لضفألاو  ديحولاو ، كألاو ، لوألا ، حبصت  نأب  اًمازتلا  عض 

اي ةبكلا ، قرفلا  نمض  بعلا  .كنم  رخآ  صخش  يأ  هعقوتي  دق  م  كأ  كسفن  نم 

ةضفخنم ياعم  سانلا  مظعم  عضي  .ةردانلا  ءاوهلا  تاقبط  ثيح  ىلعأ  ىلإ  قّلح  كيلب !

كلذل نولصي  فسألل ، اذكهو ، اًدج -  ةضفخنم  نوكت  مهتاحومط  نإ  .مهسفنأل  اًدج 

". زيمتلا ةلحر  ةثك يف  ةبحص  كلت  كنأ ال  دجت  فوس  اذكهو  .فدهلا 

ىوتس لمعلا  نم  لهسأ  ناقتإب  لمعلا  نأ  اًقح  حرتقت  له  ، " ٍلاع توصب  تبجعت 

"؟ انآ اي  يداع ،

كانه .هلوقأ  ام  طبضلاب  وه  اذه  معنو ، .كيلب  اي  رمألا ، ةغايصل  ةعئار  ةقيرط  هذه  "

مهتعاطتساب نأ  نونمؤي  اًدج  ليلق  اًصاخشأ  نأل  زيمتلا  ةلحر  ثكب يف  لقأ  ةسفانم 

، لوقت ك  اذكهو ، .كانه  هتنهم  ةيضمتب  مزتلي  ثكب  لقأ  ددعو  كانه -  سفانتلا 

". كانه نوكت  نأ  ًالعف  لهسألا  نم  حبصي 

لشفي مث  ةحومطو  ةليبن  تاعلطت  عضي  نأ  نم  ىشخي  انمظعم  نأ  نظأ  : " تحرتقا
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". اهدعب

اهيف ل تكرتشا  دق  نكت  اذإ   ةبعللا  سفانتت يف  اذامل  نكل  .كيلب  اي  حيحص ، اذه  "

يذلا لمعلا  يف   BIW حبصت نأ  رايعم  كسفنل  عضت  نأ  ىلع  كعجشأس  اهب ؟ زوفت 

". اهشيعت يتلا  ةايحلا  يفو  هب  موقت 

نوبحت بابش  اي  متنأ  .انآ  اي  كلذ ، هينعي  ع  ةركف  يأ  يدل  سيل  BIW ؟ ، " اهتبجأ

". ًالعف تاراصتخالا 

.اًنامدإ تاراصتخالا  هذه  حبصت  ةسي ، ةرتف  دعب  كيلب ، اي  معن  : " انآ يعم  تقفتا 

نود نودوقي  نم  أدبي  يتلاو  ةدايقلاب  ةصاخلا  ةغللا  نم  اًعون  لّكشت  عقاولا  يهو يف 

Best in the ينعت  BIW لاح ، ةيأ  ىلع  .ضعبلا  مهضعب  ىلإ  اهب  ثدحتلا  بصنم يف 

رارمتساب يسفن  لأسأ  قدنفلا ، اذه  لخاد  انه  يلمع  .اعلا يف  لضفألا يف  يأ   World

يف اعلا  لضفألا يف  صخشلا  لعفيس  اذام  ' اًدج : ةيوق  ةروصب  تاذلل  اًهِجوم  ًالاؤس 

روفلا ىلع  يسفن  زيكرت  ديعأ  ةباجإلا ، ىلع  لصحأ  نأ  درج  ؟'  ةظحللا هذه  هب يف  موقأ 

يفده نإ  .ثأت  ربكأو  جئاتنلا  مخضأ  ققحيس  يذلا  لمعلاب  طقف  مايقلا  يف  كمهنأو 

.فرغلا فيظنتب  ةصاخلا  يتفرح  يف  اعلا  يف  لضفألا  حبصأ  نأ  وه  موي ، لك  انه ،

.ةقثب انآ  اهتلاق  ناقتإلا ،" ىلإ  اهتطساوب  كأ  برتقأ  يتلا  ةقيرطلا  يه  هذهو 

"؟ كلذك سيلأ  ةفرح ، فرغلا  فيظنت  نيربتعت  ًالعف  تنأ  "

لضفأ حبصأ  ل  موي -  لك  اهيلع  لمعأ  اذكهو  .يل  ةبسنلاب  ةفرح  اهنإ  .ديكأتلاب  "

ادأ ىلع  قوفتأ  نأب  رارمتساب  يسفن  ىدحتأ  انأ  .يفخلا  يغوبن  نم  ديزملل  لصأو 

! اًما ثت  ةركفلا  هذه  .ةفاظن  ةلماعك  ناقتإلا  ىلإ  لوصولل  اًما  ةسركم  انأ  .سمألاب 

ةيقيقحلا رارسألا  نم  دحاو  وه  كلمع  يف  اًيئانثتسا  كنوك  نأ  اًضيأ  ركذأ  نأ  بجيو 

". ةداعسلل

"؟ اًقح "

ال اًعئار  اًروعش  كحن  كتفيظو  ناقتإ  دنع  هب  رعشت  يذلا  رخفلاف  .ديكأتلاب  "

نم ءزج  اًضيأ  وه  يملاع  ىوتسم  ىلع  لمعب  مايقلاو  ءايشألا . نم  ليلقلا  الإ  هيهاضي 

.ًاليلق ةفسلفتم  ودبت  يهو  كلذ  انآ  تلاق  كلذ "؟ ملعت  له  ةايحلا ، كفده يف 

اهتهجاو يتلا  تاعارصلا  نم  ثكلا  نإ  ثيح  بك ، متهاب  اهتلأس  كلذ "؟ فيك  "

٧٣



فده يف يأب  رعشأ  ال  يننأ  ببسب  تناك  ةيضاملا  ماوعألا  يف  يصخشلا  ىوتسملا  ىلع 

.ةايحلا

، موي لك  يف  ةصرف ، اهنإ  .كلخادب  دئاقلا  فشتكت  ىتح  اًيموي  اًربنم  كل  لمعلا  مدقي  "

ب ةنكاسلا  ةقالعلا  ظقوت  لو  اهتنفد  يتلا  كتايناكمإ  نم  ديزملا  حلصتست  ل 

نماكلا كعادبإ  نم  ديزملا  نع  بعتلل  ةصرف  اهنإ  .كيف  ام  لضفأو  ةيلاحلا  كتيصخش 

هب عتمتت  يذلا  راصبتسالاو  غوبنلا  نم  ديزملا  ميدقتو  .ةنيمثلا  كتيناسنإ  نم  ديزملاو 

نم ديزملا  دعاست  اًدج ، ةصاخلا  كتقيرطب  ثيحب ، كلوح  نم  صاخشألل  قدصب 

مايقلا نأ  حرتقأ  ببسلا  اذهلو  .ةايحلا  نم  يسيئرلا  فدهلا  بك  دح  ىلإ  وه  صاخشألا ،

". ةايحلا يسيئرلا يف  كفده  نم  ءزج  اًضيأ  وه  يملاع  ىوتسم  ىلع  لمعب 

نم مغرلا  ىلع  اًبرطضم  ودبي  لاز  ام  ناك  يذلاو  يموت ، ىلإ  ترظن  .اًتماص  تيقب 

.انآ يف مالك  عم  هقافتا  ىلع  ةراشإ  هسأرب يف  ئموي  ناك  .ههجو  ىلع  نزتم  بعت  دوجو 

ءاضقل ةليسو  هبشي  اًئيش  قالطإلا  ىلع  نكي  لمعلا   نأ  تفشتكا  ةظحللا ، كلت 

روص لضفأ  ىلإ  لوصولل  ةشهدم  ةقيرطو  .ةبه  ناك  دقل  .يتاوف  عفدو  تقولا 

نكل ةداعس ، كأ  اًناسنإ  طقف  حبصأ  نل  اذهب ، مايقلا  لالخ  نمو  يلخادب ، ةدايقلا 

.ةيلمعلا هذه  لضفأ يف  اًناكم  اعلا  لعج  ىلع  اًرداق  اًناسنإ  اًضيأ  حبصأس 

دحاو لك  نأ  كدوارت - كوكش  يأ  كانه  تناك  لاح  يف   - اًضيأ دكؤأ  نأ  بجي  هوأ ، "

هذه نوقدصي  ال  انتيبلاغ  نإ  .هب  موقي  يف  اًغبان  حبصي  نأل  ةيناكمإلا  كلت  انم 

قئاقح اهانلعج  نأ  ىلإ  ًاثك  اهانررك  راكفأ  نم  كأ  تسيل  تادقتعملا  نكل  .ةقيقحلا 

ققحت ةءوبن  رمألا  ةياهن  يف  حبصي  دقتعم  لك  نأ  وه  اًقح  فسؤملا  رمألاو  .ةيصخش 

لكشب اًقحم  نوكت  فوس  ليحتسم ، وأ  نكمم  ام  اًئيش  نأ  دقتعت  تنك  ءاوس  .اهتاذ 

اًصلاخ اًغوبن  كلت  انم  دحاو  لك  نأ  يه  ةقيقحلا  .ككولس  ددحي  كناإ  نأل  .دكؤم 

نأ بجي  امو  يلاحلا  تقولا  نحن يف  نم  زجاوحلا ب  هذه  عضن  اًعيمج  اننكل  .هلخادب 

تايهُلملا لثم  قئاوعلاو  انتاردق  لوح  ةديقملا  انتادقتعم  لثم  زجاوحلا  نإ  .هيلع  نوكن 

لضفأ نم  ةدحاو  نإ  .ءيش  ىلإ ال  لصت  ةياهنلا ، يف  يتلاو ، انتايح  اهب  أل  يتلا  ةيمويلا 

ناردجلا عيمج  نم  ةجهنمم  ةروصب  صلختت  نأ  يه  اهب  مايقلا  كنك  يتلا  تاوطخلا 

عم ةفلأ  كأ  حبصت  نأ  ىلإ  ةياهنلا  يف  يدؤيس  اذهو  كغوبن ، بو  كنيب  فقت  يتلا 

". لضفألا كتيصخش 
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نأل كيعس  ةيساسألا يف  رصانعلا  نم  : " فغشب عفتري  اهتوصو  ثيدحلا ، انآ  تلصاو 

موقي امدنع  تاظحللا  كلتب  ًالاصتا  كأ  حبصت  نأ  وه  ةدايقلا  روص  لضفأل  لصت 

رابتخا يف  أدبت  فوسو  تاظحللا  كلت  لجأ  نم  شع  .هسفن  ميدقتب  يرطفلا  كغوبن 

حجرألا يف ىلع  حبصتسف  كتعور ، ىد  اًقح  تنمآ  اذإ  كيلب ، اي  ةبسانملابو  .اهنم  ديزملا 

هكل يذلا  راصبتسالا  راكنإب  ءظعلا  ءانثتساب  انعيمج  ماق  .مايأل  لوهذ  ةلاح 

نولمعي صاخشألا ال  نإ  .ةيقيقحلا  انتعيبط  وه  يذلا  عدبملا  قالمعلا  نفدو  انلخادب 

اوسن مهنأل  ةقيرطلا  هذهب  نوفرصتي  مهنإ  .نويداع  مهنأل  يداع  ىوتس  نوشيعيو 

نم صاخشألا  مهل  اهملع  يتلا  ةئطاخلا  راكفألا  ةقيقحلا  اولبقت يف  دقل  .اًقح  مه  نم 

نوري مهنألو  غبان ." و"غ  نيزيمم " غ  "ـ ك مهسفنأ  ةيؤر  يف  اوءدبو  مهلوح 

نل تنأ  كيلب ، اي  ركذت ، .ةقيرطلا  كلتب  نآلا  نوفرصتي  مهنإف  نآلا ، اذكه  مهسفنأ 

جئاتن ددحت  كركف  تارايتخاف  ةيتاذلا . كتروص  عم  قستت  ال  ةقيرطب  اًدبأ  فرصتت 

فورظلا اهب  جلاعت  يتلا  ةقيرطلاو  كنهذ  لخاد  يرعملا  سدنهملا  نإ  .كئادأ 

.عضاوتملا ىوتسملا  يف  كقارغإ  يف  ببستت  وأ  ناقتإلا  ىلإ  كب  يقترت  فوس  ةيجراخلا 

". ةعاربب ءيش  لكب  مايقلا  ىلع  اًرداق  كسفن  ىرت  نأ  كيلع  كلذل 

ةءوبن حبصي  ناقتإب  لمعلا  ىلع  ةردقلا  مدعو   ' ةعورلا بايغب ' ناإلا  نأل  ، " اهتلأس

"؟ كلذك سيلأ  اهتاذ ، ققحت 

ةداقلا لضفأو  كفتلا  نم  ةحجان  اًطاأ  نوحجانلا  كلت  .حيحص  اذه  : " انآ تلاق 

ةرشع قرغتسي  رمألا  نأ  تاساردلا  نم  ددع  دكأ  دقل  .ةعئار  ةدايق  تاداع  نوسرا 

". ام ءيش  اًفرتحم يف  حبصت  اًبيرقت ل  ةعاس  فالآ 

". ديزملا عمسن  انيعد  .متهالل  ًاثم  ودبي  هنكل  لبق ، نم  اذه  عمسأ   : " تحرتقا

ناونع تحت   Harvard Business Review ةلاقم يف ةرم يف  لوأ  هنع  تأرق  دقل  "

صاخشألا ققحي  فيك  لوح  رودت  ةلاقملا  تناك  .ةرثؤم  ةركف  يهو   ' بخلا دادعإ  '

.ةزاتمملا مهجئاتن  ىقيسوملا  ىلإ  ةضايرلا  نم  تالاجملا  عيمج  يف  ءادأ  لضفأ  باحصأ 

دقل اًكرتشم : اًئيش  نوكلت  يملاعلا  ىوتسملا  يوذ  ءاربخلا  عيمج  نأ  تفشك  دقل 

ةطقنلا .مهتاراهم  لقص  يف  ةعاس  فالآ  ةرشع  نم  برقي  ام  مهنم  دحاو  لك  رمثتسا 

نم ةناكمل  لوصولا  ةيناكمإ  كلت  انم  دحاو  لك  نأ  يه  اهملعت  انيلع  بجي  يتلا 
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نم ةعاس  فالآ  ةرشع  قرغتسي  ماع  لكشب  هنكل  .هب  موقن  يذلا  لمعلا  يف  ناقتإلا 

."BIW ىوتسم ىلإ  لصي  ةنيعم ل  ةفرح  ىلع  سوردملا  بيردتلاو  زكرملا  دهجلا 

". اعلا لضفألا يف  ، " انآ راصتخا  هينعي  ام  اًيعدتسم  تركذ ،

فالآ ةرشع  نم  برقي  ام  اعلا  فلوجلا يف  يبعال  لضفأ  ىضمأ  دقل  .كيلب  اي  معن ، "

.مهتضاير يف  يملاعلا  ىوتسملا  ىلإ  اولصي  ل  فلوجلا  بعل  ىلع  بيردتلا  يف  ةعاس 

، ةعاس فالآ  ةرشع  يلاوح  مهتسارد  عوضوم  يف  اعلا  يف  ءلعلا  لضفأ  سمغنا  دقل 

اعلا يف  نانفلا  لضفأ  ىضمأ  دقل  .ءاكذلا  ىهتنم  يف  نودبي  مهلعج  افتلا  اذهو 

هذه دوجو  عمو  مهتراهم -  ةسرم  ىلع  ةدشب  زيكرتلا  يف  ةعاس  فالآ  ةرشع  اًبيرقت 

عم زيكرتلا  جوازت  نذإ  .غوبنب  اهيف  نولمعي  يتلا  ةطقنلا  ىلإ  اولصو  فرصتلا ، ةدحلا يف 

لوصولا ىلع  ةردقلا  انيدل  بصنم ، نودب  ةداقك  اًعيمج ، نحن  .ناقتإلا  قلخي  تقولا 

ركني انمظعم ال  نأ  ظحلا  ءوس  نم  .اهل  لوصولا  نك  هنأ ال  ودبي  يتلا  ةناكملا  كلتل 

". كلذب مايقلل  بولطملا  تقولا  ميدقت  اًضيأ يف  لشفن  اننكل  عيطتسن ، اننأ  طقف 

". انآ اي  ةديفم ، ىؤر  نم  اهل  اي  "

يتلا ةعورلا  ىدم  صاخشألا  نم  ديزملا  مهف  اذإ  .كيلب  اي  كريدقت ، ىلع  اًركش  "

- عون يأ  نم  تظنملا   - لودلاو تاعمتجملاو ، لعألا ، يف  اهيلع ، اوحبصي  نأ  مهنك 

نإ يقيقحلا : رمألا  كيلإ  نآلا  .ءادألا  نم  لئاه  لكشب  ةعفترم  تايوتس  نولمعيسف 

نيرخآلا عم  تقولا  ءاضقو  مونلا  نمضتت  يتلا  ةيداعلا  ةايحلا  يف  ةعاس  فالآ  ةرشع 

ةركف نإف  كلذل  .ماوعأ  ةرشع  ىلإ  اهعومجم  لصي  ةهباشملا  ىرخألا  ةيمويلا  يعاسملاو 

جاتحت تنأ  .ماوعأ  ةرشعلا  ةدعاقب  ةلوهسلا  سفنب  اهتيمست  نك  ةعاس  فالآ  ةرشعلا 

هذه .اًبيرقت  ماوعأ  ةرشع  ةدمل  اهناقتإ  ديرت  يتلا  ةددحملا  ةفيظولا  ىلع  زيكرتلل  ًالعف 

نم ماوعأ  ةرشع  يقيقحلا : يملاعلا  حاجنلل  نوثكلا  اهفرعي  ال  يتلا  ةغيصلا  يه 

كلذب مايقلل  نيدعتسملا  صاخشألا  ددع  مك  نكل  .لصاوتملا  بيردتلاو  زكرملا  دوهجملا 

.لاحلا يف  تآفاكملا  عيمجلا  ديري  ةعيرسلا ؟ لولحلا  ءارو  ىعسي  يذلا  اعلا  اذه  يف 

نومزتلي ال  اننيب  نم  اًدج  ثكلاو  .ربصو  دهجو ، تقو ، ىلإ  ناقتإلا  جاتحي  كلذ  عم 

". مهلمع قلأتم يف  اوحبصي  اذامل   اهدعب  نوبجعتي  مث  .اًعيرس  نوملستسي  وأ  .كلذب 

هبلطتي ا  مايقلا  يف  مهلشف  نع  ةيصخشلا  ةيلوئسملا  لمحت  نم  ًالدبو  : " تفضأ
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ةعيبطلا وأ  لمعلا  مهسيئر يف  لثم  ءايشأ  ىلع  موللاب  نوقليو  راذعألا  نوقلتخي  رمألا ،

تاقوألا وأ  مهعم  نولمعي  نيذلا  صاخشألا  وأ  اهب  نولمعي  يتلا  ةعانصلل  ةيسفانتلا 

". مهلوح نم  ةبرطضملا 

ثم هنإ  .سقطلا  وأ  مهيضام  وأ  مهيدلاو  ىلع  موللاب  نوقلي  وأ  .كيلب  اي  لعفلاب ، "

نورمدي اذه ، لعف  قيرط  نعو  مهسفنأ -  ةيحب  رشبلا  موقي  فيك  متهالل 

يذلا ديحولا  داصتقالاو  .كلخادب  سقطلا  وه  مهي  يذلا  ديحولا  سقطلا  نإ  .مهسفنأ 

". كينذأ دوجوملا ب  داصتقالا  وه  مهي 

ًالوئسم هدرف  انم  دحاو  لك  نوكي  فاطملا ، ةياهن  .انآ يف  اي  اًما ، رمألا  تمهف  دقل  "

لك نع  ةباجإلا  راتخن  نأ  اننك  .اهيف  هسفن  دجي  يتلا  ةئيبلل  هتباجتسا  ةيفيك  نع 

قلعنو يف يداعلا  ىوتسملا  ىلإ  عجارتن  نأ  اننك  وأ  .ةعئار  ةقيرطب  انهجاوي  ويرانيس 

تتشتن نأب  اًضيأ  انسفنأل  حمسن  اهقالتخال ، لي  يتلا  راذعألا  بناج  ىلإو  .ةيبلسلا 

". اهئارو نم  لئاط  يتلا ال  ةغصلا  ءايشألا  نم  يال 

.ناقتإلا ىلإ  لوصولل  تقولاو  زيكرتلاب  ةمهاسملا  بنجتل  رخآ  بولسأ  اذهو  معن ، "

اوضمأ دقل  .فرتحم  يضاير  يأل  رظنا  كلذ  عم  .فوخلل  رخآ  لكش  يه  ةلطملا  نإ 

لضفألا يف اوحبصي  تايحضتلا ل  ميدقت  مهتايح يف  ماوعأ  لضفأ  نم  تاعاسلا  لضفأ 

نورخآلا ناك  نيب  .ةدشب  اوسرامو  .ةداوه  الب  اوبردتو  .اًركبم  اوظقيتسا  دقل  .اعلا 

نولكأي نورخآلا  ناك  نيبو  .تايرابملا  ةطرشأ  نودهاشي  مه  اوناك  زافلتلا ، نودهاشي 

اوناك ئفادلا ، مهشارف  ان يف  نورخآلا  ناك  نيبو  .ةطلسلا  نولكأي  مه  اوناك  ازتيبلا ،

مهتصرف يف لجأ  نم  .كلذب  مايقلل  نيدعتسم  اوناك  مهنكل  .دربلا  نورجي يف  جراخلا  يف 

.ةدايقلا روص  لضفأ  نم  ديزملا  كاردإلو  .مهغوبن  ةورذ  ىلإ  لوصولل  .ةمظعلل  لوصولا 

نأ ىلع  اوزكر  دقل  .كرتشم  ءيش  مهيدل  صاخشألا  ءالؤه  لك  .قلأتم  مجن  يأ  ىلإ  رظنا 

هبلطتي يذلا  نمثلا  اوعفد  دقل  .ماوعأ  ةرشع  نم  كأل  مهفرح  يف  عراب  اوحبصي 

مهيلع قلطي  كلذ ، مغرو  .ةمهملا  اوزجني  ل  رمألا  هبلطت  ام  لك  اولعف  دقل  .حاجنلا 

ىلع اًحيحص  سيل  اذه  نكلو  . ' نوبوهوم وأ '  ' نوزيمم لثم ' اًفاصوأ  نآلا  اعلا 

.انآ تبجعت  قالطإلا ،"!

طابضنالا مث  يعولا  هيدل  انم  ليلقلا  .انلخادب  ةردقلا  كلت  كلت  اًعيمج  نحن  "
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نزحم رمأ  هنإ  .عضاوتملا  ىوتسملا  نوقراغ يف  نحنو  انتايح  يض يف  كلذلو  .اهنيرمتل 

ققحتتل ةلواطلا  ىلعأ  ىلع  اهعبصإب  تحسم  نيب  انآ ، تلءاست  كلذك "؟ سيلأ  ةياغلل ،

.رابغ يأ  دوجو  نم 

عيمجو .ةيرشبلا  ةبهوملل  لئاه  رادهإ  نم  هل  اي  .اًدج  نزحم  اذهو  : " يأرلا اهتقفاو 

ةروصب بتكلا  رجتم  يف  يلمع  ىرأ  نأب  ًالعف  يل  حمست  ةديدجلا  تامولعملا  هذه 

انه يف كلمع  ىلإ  اهب  نيرظنت  يتلا  ةقيرطلا  ةيؤرو  اذه  لك  عس  نإ  .اًما  ةفلتخم 

نأل ةيناكمإلا  كلتمأ  يننأ  مهفأ  نآلا  انأ  .يل  ةبسنلاب  ةبك  ةرفط  يه  قدنفلا  اذه 

". بتكلا عيب  اًفرص يف  اًيرقبع  حبصأ 

ةحاطإلل  اًططخ  كلت  كنأ  ودبي  .عاجشلا  اهيأ  نآلا ، اًرذح  نك  : " نانحب يموت  لاق 

". دوقنلا نم  ةبك  ةلومحب  يبيراكلل  هجوتلاو  ةيماسلا  يتناكم  نم 

كفتلا تأدب يف  ام  طبضلاب  وه  اذه  يموت ، ةقيقحلا ، يف  : " حازملا نم  عونب  تبجأ ،

نم عون  يأب  رعشأ  .فادهأ   يأ  يدل  نكي  برحلا ،  نم  تدع  نأ  ذنم  .هيف 

حابصلا شارفلا يف  نم  زفقأ  اًببس   ينيطعيل  ءيش  يأ  يدل  نكي  .يتنهم   هيجوتلا يف 

.يلجأل حاتفملا  طغضب  اًقح  ِتمق  دقل  انآ ، اي  ةحارصب ، .يلخادب  ناقتإلا  ةسح  لعشأو 

". ِكل ًاليزج  اًركش 

نم عيمج  ربخت  نأ  وجرأ  طقف  انأ  .ميظعلا  كيلب  اي  يل ، بك  فرش  هنإ  عبطلاب ، "

هذه لك  نأ  اًضيأ  ركذتو  .كلضف  نم  .بصنم  نودب  ةدايقلا  ةفسلف  نع  مهفرعت 

جئاتن ةيؤرب  ًتهم  تنك  اذإ  روفلا  ىلع  اهل  اًقفو  فرصتلا  متي  نأل  جاتحت  راكفألا 

فرصتلا لالخ  نم  اهليعفتب  موقت  نأ  ىلإ  ىودجلا  ةدع  لظت  راكفألا  نإ  .ةزاتمم 

اولعفي نأ  نود  ةديجلا  ةركفلا  عقوم  نورداغي  ةداقلا ال  لضفأ  نإ  .قسانتملاو  زكرملا 

اًراكفأ نوكلت  صاخشألا  نم  ثكلا  .اهيف  ةايحلا  حور  اوثعبيل  ًاغص - ناك  هم   - اًئيش

فرصتلل ةعانقلاو  ةعاجشلا  نوكلت  مهنأل  فرتحم  نوحبصي  فرتحملا  نكل  .ةديج 

ةملكلا ىنع  ةدئافلا  ةدعو  ديكأتلاب  ةيلايخ  نوكت  ةرثؤملا  ةركفلا  .راكفألل ' اًقفو 

وه اًقح  ةمظعلا  عنصي  ام  نإ  .خاب  دراشتير  بتك  اذكه  ، ' اهمدختسن نأ  راتخن  ىتح 

سيل اهدرف  ةيرقبعلا  ةركفلا  نإ  .ةسحلاب  ةبهتلملا  راكفألا  لوح  جهوتملا  فرصتلا 

، عقاولا يف  .اهذيفنت  ةعرسو  ةعباتملا  ةدوج  وه  نمثب  ردُقت  ال  اهلعجي  ام  .ةميق  اهل 
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نم ةميق  كأ  حبصتسف  ةزيمتم  ةقيرطب  اهلايح  فرصتلا  مت  ول  ةيداعلا  ةركفلا  ىتح 

ناك ءاوس   - ام ءيش  ءدبلا يف  درجم  نإ  .ئيس  لكشب  اهؤادأ  متي  يتلا  ةيرقبعلا  ةركفلا 

اًداتعم تنك  ليمزل  ةدعاسملا  دي  ميدقت  وأ  كلمع  نسحتس  ةديدج  ةردابم  ءيشلا  اذه 

يه ىلوألا  ةوطخلا  كلت  نإ  معن ، .ءاكذلا  ىهتنم  يف  ةوطخ  وه  هعم - سفانتلا  ىلع 

أت ةيباجيإ  ةوطخ  لكو  .لهسأ  حبصت  فوس  اهب ، موقت  نأ  درج  نكل  .بعصألا 

جاتحت كنأ  فرعت  يف  أدبا  طقف  .لمعلا  زيح  ىرخأ يف  ةيباجيإ  ةجيتن  عضت  اهدعب 

انأ .نوكت  نأ  بجي  اهنأ  فرعت  ثيح  ىلإ  كتايح  كلذكو  كلمع  لقنت  ل  هب  مايقلل 

فصن يه  ةيادبلا  .ءزج  بعصأ  وه  قدصب  ءدبلا  نإ  .ةيادبلا  ةعاجش  اذه  يمسأ 

ةلوهس كأ  حبصي  رمألا  نكل  .ةيلخادلا  كتوقو  كتدارإ  لك  بلطتت  يهف  كلذل  .ةكرعملا 

عم  - زيمتلا نم  ةغصلا  ةيمويلا  تاجوملا  .عاقيإلا  داجيإل  ةقسانتم  تاوطخ  .كلذ  دعب 

يضملا رومألا يف  أدبت  .ةبقاع  هل  لعف  لك  حاجنلا . نم  يمانوست  حبصت  تقولا - رورم 

هبشي حاجنلا  نإ  .كمامأ  حتفتلاب  ةدوجوم  اهنأ  ملعت  نكت  باوبأ   أدبت  فوس  .اًمدق 

". كأ جئاتن  تدهش  تاءارجإلا ، نم  ديزملا  تذختا  لك  .ماقرأ  ةبعل  بك  دح  ىلإ 

ىلوألا قئاقد  ثالثلا  اًدوقو يف  كلهتسي  اضفلا  كوكملا  نأ  تأرق  يننأ  ركذتأ  : " تلق

". ضرألا لوح  ةلماكلا  ةلحرلا  هكلهتسي يف  كأ م  قالطنالا  دعب 

بعصألا اًاد  يه  ىلوألا  ةوطخلا  كلت  .كيلب  اي  فيطل ، هيبشت  : " جاهتباب انآ  تلاق 

بحي ناسنإ  دجوي  ال  .ةدقلا  كتاداعو  ككفتل  ةيبذاجلا  ىوق  مواقت  كنأل  .قدصب 

انتمظنأ عضيو  انبعري  ديدج  ءيش  يأ  نإف  كلذل  .ةعقوتملا  ءايشألا  بحن  نحن  .يغتلا 

ناقتإلل لوصولا  عيطتست  كنكل ال  .ىضوفلاو  كابترالا  نم  ةنيابتم  تاجرد  ةيلخادلا يف 

ةيلمعلا تاودألا  نم  .مامألل  رومألا  كيرحتل  ءارجإ  ذاختال  اًدعتسم  اًاد  تنك  اذإ  الإ 

تافرصت ةسمخب  مايقلا  ليخت  . ' ةيمويلا  5 لا ـ هيمسأ ' ام  يه  اهمادختسا  كنك  يتلا 

". كفادهأ مهأ  نم  كأ  كبرقت  موي ل  لك  ةمهم  نكل  ةغص  ةزكرم 

". موي لك  مامألل  ةغص  تاوطخ  سمخب  مايقلا  عيطتسأ  ، " تفرتعا

نوعيطتسي صاخشألا  عيمجف  كيلب ؛ اي  ةيمويلا ،  5 لا ـ موهفم  لج  وه  اذه  "

فادهأ ةسمخ  ماإ  ىلع  رداق  صخش  يأ  نكل  .ةبعرم  ةبكلا  تايغتلا  نإ  .هذيفنت 

جئاتن ىلإ  ًالعف  يدؤت  تقولا  رورم  عم  ةغصلا  ةيمويلا  تانيسحتلاو  .موي  ةغص يف 
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دعبو .اًفده  سمخو  ةئام  نم  برقي  ام  تكردأ  دق  نوكت  رهش  رورم  دعب  .ةلهذم 

ودبت نأ  نك  ام  ليخت  طقف  .فده  يفلأ  نم  كأ  تققح  دق  نوكت  اًرهش ، رشع  ينثا 

يف اًضيأ  نكل  بتكلا  رجتم  كلمع يف  طقف يف  سيل  ةمداقلا ، اًرهش  رشع  انثالا  هيلع 

فلأ ققحت  امدنع  كتايح  ىرخألا يف  ةيسيئرلا  تالاجملاو  كتاقالعو ، كتحصب ، قلعتي 

". ةفداهلاو ةزكرملا  نكل  ةغصلا  جئاتنلا  نم 

ديدشلا م ماهلإلاب  ترعش  ةفلتخم ." اهلمكأب  ايح  ودبتس  : " ةعرسب اهعم  تقفتا 

. كلذب مايقلا  اكمإب  .هعمسأ  تنك 

تنأ .ةديعسو  ةحجان  ةايح  شيعت  نأ  قحتست  تنأو  .كيلب  اي  ديكأتلاب ، لعفتس  "

كنأب رعشت  كلعجتو  كيف  ام  لضفأ  نع  ربعت  ةقيرطب  شيعتو  لمعت  نأ  اًقح  قحتست 

."IMAGE راصتخا فرح A يف  ىلإ  ةقانأب  ينبلجي  .ةعور م  قرطلا  كأب  مهم 

"؟ ىلإ زمري  يذلاو  "

دح ىلإ  رودي  ناك  تركذ ، ك  ةدايقلل ، ميدقلا  جذومنلا  . Authenticity ةلاصألا "

نم هيلع  لصحتس  يذلا  ذوفنلاو  كبصنم  ةطلس  نم  اهبستكت  يتلا  ةوقلا  لوح  بك 

، لعألل اًيرذج  ةديدجلا  ةرتفلا  هذه  نكل يف  .ةديج  ةروصب  نآلا  تملعت  ك  بصنملا ،

يتلا ةطلسلا  نم  كأ  كتيصخش  نم  ةمهاسم  ميدقتو  ثأت  كالتما  ىلع  كتردق  أت 

ةياغلل مهملا  نم  راص  دقل  .ام  ةمظن  صاخ  ايب  مسر  ىلع  كعضو  نم  اهيلع  لصحت 

.نورخآلا همرتحي  اًصخش  نوكت  نأ  ةياغلل  مهملا  نم  راصو  .ةقثلاب  اًريدج  حبصت  نأ 

نم راصو  .كئالمعو  كئالمزل  اهمدقت  يتلا  كدوعوب  يفت  نأ  ةياغلل  مهملا  نم  راصو 

يف راص  ةلاصألا  راهظإ  نأ  اًضيأ  فيضأ  نأ  بجي  .ًاليصأ  نوكت  نأ  ةياغلل  يرورضلا 

لثم حبصت  ل  كعفدت  يتلا  ةيعتجالا  طوغضلا  لك  ببسب  ةبوعصلا  ىهتنم 

ةممصم لئاسرب  ةداوه  الب  انبرضي  انلوح  نم  اعلاو  اننارقأو ، مالعإلا ، نإ  .عيمجلا 

انعفدي ديدش  باذتجا  كانه  .نحن  انميق  نم  ًالدب  مهب  ةصاخلا  ميقلا  شيعن  انلعجتل 

تاوصألا نع  كينذأ  قالغإ  لوح  اًقح  رودت  ةدايقلا  نكل  .ةيبلغألا  لثم  فرصتلل 

.كلخادب ةوعدلاو  ةلاسرلا  كأ  حوضوب  عمست  نأ  كنك  ثيحب  نيرخآلل  ةبخاصلا 

هب رعشت  ا  حرصو  كتعيبط  ىلع  نك  ' سويس : روتكد  تلك  يف  ركفأ  ينلعجي  اذه 

هلوح رودت  ام  لك  وه  اذهو  . ' نوضرتعي ال  نومهي  نمو  نومهي  ال  نوضرتعي  نم  نأل 
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، ةيقيقحلا كتعيبط  ىلع  تنأو  نامألاب  روعشلا  لوح  رودت  اهنإ  .كيلب  اي  ةلاصألا ،

كتوص نع  ربعتو  ةصاخلا ، كميقل  اًقفو  لمعت  ثيحب  كسفن  يف  قوثولا  مّلعتو 

، تنأ نم  ةفرعم  لوح  رودت  اهنإ  .هيلع  حبصت  نأ  كنك  ام  لضفأ  حبصتو  يقيقحلا ،

طقف سيلو  فقوم  لك  يف  كتعيبط -  ىلع  حبصت  ةعاجشلا ل  كالتما  مث  ديؤت ، اذام 

ًجسنمو كئدبم ، ىلع  اًتباثو  اًيعقاو ، كنوك  لوح  رودت  اهنإ  .اًبسانم  نوكي  امدنع 

.كجراخ ىلع  اهب  لمعت  يتلا  ةقيرطلا  لالخ  نم  ةيلخادلا  كتيصخش  سكعنت  ثيحب 

نأل قلأتب ؛ لمعتو  كتايناكمإ  يبلت  نأ  اًضيأ  ينعي  كسفن  عم  اًقداصو  اًنيمأ  كنوكو 

". ةيقيقحلا كتيصخش  يه  هذه 

زاجنإ مظعأ  نإ  انركذي ' نوسرإ  ودلاو  فلار  ميظعلا  يرمألاو  : " يموت ثدحت 

."' رخآ اًئيش  كلعجي  نأ  رارمتساب  لواحي  اع  كسفن يف  حبصت  نأ  وه  هقيقحت  كنك 

تلأس نسحتب "؟ رعشت  له   " .اهسأرب ئموت  يهو  انآ  تلاق  يموت ،" اي  اًدج ، حيحص  "

.متهاب

.تقولا نم  ققحتيل  بوب  جنوبس  ةعاس  قدحي يف  وهو  يموت ، باجأ  اًدج ،" "

، سحب انآ  تلاق  .اهلوح  هعارذ  عضوب  ماق  .يموت  راوجب  ةكيرألا  ىلع  انآ  تسلج 

نم اهنم  ثكلا  ىلع  تلصح  دقل  .لعألا  بتك  نم  ثكلا  أرقأ  يغارف  تقو  "يف 

اًدبأ َسنأ  شليو و  كاجل  باتك  ةءارق  ركذتأ  انأ  .اهيلإ  بهذأ  يتلا  بيردتلا  تاسلج 

حيضوتب تيفاب  نيراو  ماق  . ' ةمقلا ىلإ  قيرطلا  كسفن يف  رسخت  'ال  همدختسا : اًرطس 

ظحالو . ' كلثم كنم  لضفأ  نم  كانه  نوكي  نل  ' لاق : امدنع  حوضولا  سفنب  ةطقنلا 

ةدحاو يه  ةلاصألا  . ' ةذوخأم ىرخألا  تايصخشلا  عيمجف  .كسفن  نك  ' دلياو : راكسوأ 

كنوكب رمألا  قلعتي  امدنعو  .بصنم  نودب  ةدايقلا  اهلث  يتلا  اًقمع  كألا  رومألا  نم 

تنأو ةحارلاب  روعشلا  نإف  كلوح ، نيدجاوتملا  لك  ىلع  اًيباجيإ  ثأتلاب  ًتهم  اًدئاق 

اًروعش كحنميس  هدقت  عيطتست  ام  لك  مات  لكشب  مدقتو  كتعيبط  ىلع  فرصتت 

". ءايشألا نم  ليلقلا  الإ  هيهاضي  ةوقلاب ال 

ال ًاليصأ  كنوك  نإ  نذإ  ، " هملعتأ ام  لكل  ةدشب  هبتنم  انأو  اهمالك ، راركتب  تمق 

هنإ .قدصب  ثدحتلاو  كميقو ، كتلاسرل  صالخإلاو  ةقثلاب ، اًريدج  كنوكب  طقف  قلعتي 

ايناكمإ عيمج  كاردإ  ينعي  ًاليصأ  وك  نإ  يلوقت  نأ  اًضيأ  لواحت  كنأ  حضاو 
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". يلخادب دوجوم  هنإ  لوقت  يذلا  غوبنلا  ةفرعمو 

كنوك نإ  .كميقل  اًصلخم  نوكت  نأ  طقف  ينعي  ًاليصأ ال  نوكت  ل  .كيلب  اي  معن ، "

ام لضفأ  مدقتو  موي  لك  لمعلل  بهذت  امدنع  .كبهاومل  اًصلخم  نوكت  نأ  ينعي  ًاليصأ 

قباطتل لاثمو  ذيفنتلا ، ديق  ةلاصألل  زاتمم  لاثم  وه  اذه  ةدايق ، نم  هدقت  كنك 

.كلعف عم  كلوق 

ةحئار قشنتسأ  نأ  يننك  .ليم  دعب  ىلع  نم  ليصألا  صخشلا  فرعأ  نأ  يننك  "

.يلخادب ةمظعلل  قايتشالا  سملي  ةمظعلاب  مهفغشو  .مهقدصب  رعشأو  مهصالخإ 

، اًحيرص حبصت  نأب  نذإلا  كسفنل  حن  امدنع  .كيلب  اي  مهب ، لاصتالاب  حمسي يل  اذهو 

، ءاحرص اونوكي  نأب  نذإلا  نيرخآلا  حن  كنإف  نيرخآلا ، دوجو  يف  اًقلأتمو  اًيعقاوو ،

 - نامألاب نورعشي  مهلعجي  كعم  مهدوجو  درجم  نإ  كدوجو . قلأتمو يف  يعقاوو ،

ءايشأ أدبتو  .ةقثلا  ديزتو  .حاتفنالاو  ءاخرتسالا  نوءدبي يف  مهنإ  .ةلوطبلاب  نورعشيو 

". ثودحلا ةلهذم يف 

.ةتالوكيشلا نم  ةمضق  عم  يموت  ةوهق  نم  ةفشر  تذخأو  انآ  تفقوت 

صخش لك  ديري  امدنع  ىتح  ةيقيقحلا ، كتيصخشل  كصالخإ  لوح  ةلاصألا  رودت  '"

ةلسلا ةرك  بعال  ندروج  لكيام  لاق  اذكه  ، ' رخآ اًصخش  كلعجي  نأ  كلوح  نم 

لازأ ال  تنك  امدنع   Driven from Within هباتك تأرق  يننأ  ركذتأ  انأ  .ميظعلا 

ةطقن حرطي  وهو  .عئار  يضايرو  .انثتسا  صخش  هنإ  .سيريآ  سنويب  يف  شيعأ 

ىتح كلخادب  دئاقلا  نع  اذلا  بعتلا  لماكو  كميقو ، كتلاسرب ، اًمزتلم  َقبا  ةيسيئر :

تسل كنأ  نوحرتقي  وأ  لشفتس  كنإ  سانلا  لوقي  امدنع  .سانلا  كيف  ككشي  امدنع 

قلعتت ةدايقلا  نأل  .كمدتب  مهل  حمست  الو  كتيصخش  اًدماص يف  َقبا  يفكي ، ا  اًعراب 

". رخآ صخش  يأ  كب  نمؤي  امدنع ال  كسفنب  ناإلاب  ًاثك 

ةينيتنجرألا فيظنتلا  ةلماع  نأب  ًاليلق  ئجافتم  انأو  تلأس ، نادروج "؟ بحت  له  "

.فرتحملا ةلسلا  ةرك  مجن  يبجعم  نم  تناك  ةليمجلا 

". انه سلاجلا  يموت  نم  ةيبذاج  كأ  وهو   " .ةداعسب انآ  تباجأ  عبطلاب ،" "

هنأب رهاظتو  هتقاي  لدعب  ماق  .جاعزنالاب  اًرهاظتم  يموت ، باجأ  اًفيرظ ،" سيل  اذه  "

.انكحضو ضعبلا  انضعب  ىلإ  انآو  انأ  ترظن  .انتيلستل  ةلواحم  هرعش يف  يزتب  موقي 
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ديدجلا يف انملاع  ةلاصألا يف  ةيمهأ  نع  وت ، وي  ةقرف  نم  برطملا  ونوب ، ثدحت  دقلو  "

صخش يأ  سيلو  كسفن  نك  كلضف  نم  كرورغ ، نع  َّلخت  كلضف ، نم  ' تلكلا : هذه 

."' تنأ لجلا ك  ىهتنم  تنأ يف  .رخآ 

". ةميظع تلك  اهنإ  ، " تفرتعا

". انآ اي  اًدج ، ةليمج  ِتنأ  ، " اًعيرس يموت  ثدحت 

ال وهو   - كرورغ تيذغ  لك  هنأ  ركذت  طقف  .يزيزع  اي  اًركش ، ، " بيذهتب تدر 

تدقفو ةيبلغألا - ناسحتسا  ىقلتت  ل  هتينب  يذلا  يعانصلا  ءزجلا  هنوك  ىدعتي 

". اًعوج كأ  رورغلا  حبصأ  كلخادب ، ةيقيقحلا  ةيصخشلل  كتيؤر 

نأ انلواح  لك  ا  يذلاو  انتيصخش  نم  يعتجالا  ءزجلا  وه  رورغلا  نذإ  : " تركذ

". قدصب مهيلع  نحن  نيذلا  صاخشألا  سيلو  نوكن ، نأ  اعلا  انديري  حبصن ك 

بك ًيكح  اًصخش  لباق  بلاط  نع  ةصق  تأرق  يننأ  ركذتأ  انأ  .كيلب  اي  طبضلاب ، "

بكلا صخشلاب  باشلا  بجعأ  دقل  .مايألا  دحأ  يف  عراشلا  يف  هعمتجم  نم  نسلا 

هتدوار يف دق  تناك  اذإ  ميكحلا  لجرلا  لأسو  .هتيصخش  ةوق  كلذكو  هتازاجنإ  ببسب 

يذلاو رورغلا ، ءارغإل  لبق  نم  عضخ  دق  ناك  اذإو  ةميكح  غ  راكفأ  مايألا  نم  موي 

.ةيعتجالا ةناكملاو  بصانملا  لثم  ةيحطسلا  نتافملل  اًقفو  انتايح  ريدن  نأ  انديري 

دعبي نأ  يرورغ  لواحيو  ةميكح  راكفأ غ  دوارت  عبطلاب ، ' بكلا : صخشلا  باجأ 

وهو ًاليصأ ، اًبناج  اًضيأ  كلتمأ  يننكل  .ناسنإ  ثدحي أل  اذه  .موي  لك  يراسم يف  نع 

راكفألا قلخي  ينم  ءزجلا  كلذ  .ةقيقحلا  يف  هيلع  انأ  ام  لكو  ةيرهوجلا  يتعيبط 

كلذل .الاح  مظعأ  يف  حبصأ  ل  حيحصلا  راسملا  ىلع  ينيقبُيو  ةئيرجلاو -  ةليبنلا 

دوقي نأ  ديري  بيط  بلك  .يلخادب  بلك  كلتمأ  يننأكو  بك  دح  ىلإ  هبشي  رمألاف 

ذخأي نأ  لواحي  يذلا  ريرشلا  بلكلا  كلذو  هيلإ ، باهذلاب  ملحأ  يذلا  ناكملا  ىلإ 

اذه بكلا ' هباجأ  .غصلا  بلاطلا  هلأس  ؟'  حبري هيأ  نذإ  ' ،' يلاثملا يقيرط  نع  اًديعب 

."' كأ هيذغأ  يذلا  ةلوهسلا ، ىهتنم  يف 

ةبسنلاب ةلاصألا  ةيمهأل  مهفتمو  هلوقت  يف  اًما  طرخنم  انأو  اهتبجأ  ةعئار ،" ةصق  "

.ةدايقلا زيمتلل يف 

لبق حابص  لك  يمامألا  بابلا  دنع  مهرورغ  علخب  بصنم  نود  ةداقلا  موقي  "
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بتاور وأ  ربكأ  بتاكم  لثم  ءايشأب  ديدشلا  لاغشنالا  نم  ًالدب  .لمعلا  ىلإ  مهلوخد 

مهزيكرت لماك  نورّخسي  مهنإف  اهل ، اًقفو  انتايح  ريدن  نأ  عمتجملا  انديري  يتلاو  ىلعأ 

، مهئالمعو مهئالمز  ةايح  قرف يف  عنصو  مهلعأ ، لضفأب  مايقلا  ةعئارلا يف  مهتاردقو 

نوفرعي مهف  هيلع ، نولصحي  ا  حاجنلا  فيرعت  نم  ًالدب  .لضفأ  تظنم  ءانبو 

هنإ مهلوح ، نم  عيمج  عأ  يف  نيزيمم  طقف  مهلعجي  ال  اذه  .هنومدقي  ا  حاجنلا 

مهتايح نوضقي  مهنأ  نوفرعي  مهنأل  .ةداعسلاو  اضرلا  نم  روعشب  اًضيأ  مهأل 

". ةفداه ةيضق  ءارو  يعسلا  يف  ةديج ، ةقيرطب 

.اهتعاس تقدحو يف  ةظحلل  انآ  تفقوت 

.تاظحل دعب  يلمع  ىلإ  اًددجم  دوعأ  نأ  ّيلع  نوكيس  ميظعلا ، كيلب  اي  ينحماس ، "

راصتخا يف  سمخلا  دعاوقلا  نم  تخألا  تدعاقلا  نم  اًعيرس  يهتنأ  ينعد  نكل 

تنأ .لعألا  ةأرجلا Guts يف  كالتمال  ةجاحلا  ىلإ  ةطاسبب  زمري   G فرح . IMAGE

.ةبك ةأرجو  ةديدش  ةبالص  كالتمال  جاتحت  كنكل  اًدئاق ، حبصت  ىتح  بصنمل  جاتحت  ال 

.ةياغلل اًعاجشو  يلايخ  لكشب  اًرباثم  حبصت  نأ  كيلع  نوكيس  بصنم ، نود  دوقت  ل 

.ثكب يداعلا  ناسنإلا  نم  كأ  ةفزاجملاو  لقاعلا  صخشلا  نم  كأ  أرجتلل  جاتحتس 

نم اًعوبني  هقعأ  يف  كلت  انم  صخش  لك  .اهيلع  ودبي  يتلا  ةبوعصلاب  سيل  اذه 

وأ لكشب  ًالاطبأ  حبصن  نأ  ديرن  اًعيمج  نحن  .هنم  ةدافتسالا  متي  نأل  لسوتي  ةعاجشلا 

انلوح نم  لك  نوكي  امدنع  رارمتسالا  ىلع  ةيصخشلا  ةعسلا  كلت  نأو  رخآب 

نيذلا كئلوأو  .ماقرأ  ةبعل  وه  حاجنلا  كيلب ، اي  ىرت ، تنأ  .مالستسالل  نيدعتسم 

.اًرايخ سيل  لشفلا  نأ  ةيلقع  نوروطي  نم  مه  مهلمع  ةداق يف  عملأو  لضفأ  نوحبصي 

لمعلا لعجتس  يتلا  ةديدجلا  ةركفلا  كلت  مامأ  نوملستسي  صاخشألا  نم  ثكلا 

نأ درج  ضعبلا  مهضعب  نم  قيرفلا  بّرقيس  يذلا  ديدجلا  بولسألا  كلذو  لضفأ 

ربكأ اًمالحأ  ملحت  امدنع  هنأ  يه  ةدايقلا  ةعيبط  نكل  .ةمواقملا  نم  ليلقلا  اوهجاوي 

يف ةحارلا  ةيدوأ  تكرت  لكو  .ربكأ  ةمواقم  لباقتس  ناقتإلا ، نم  ديز  فرصتتو 

.كقلست ءانثأ  تابقعلا  نم  ديزملا  تهجاو  صرفلا ، لابج  قلستل  يسحلا  يعسلا 

.كب ةحاطإلا  نوسفانملا  لواحيس  .ئيس  لكشب  رومألا  ستسو  .تاقافخإ  ثدحت  فوس 

ةقيرطلاب نوكسمتي  نيذلا  كئلوأ  .كطيبثت  نولواحيس  كلوح  نم  صاخشألا  ىتحو 

دشأ نم  نوحبصيو  كدض  نودحوتيس  يغتلا  نوشخيو  رومألاب  مايقلل  ةدقلا 
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ةطاسبب غ كنأو  لكاشملا ، ببستو  ئطاخ ، لمعب  موقت  كنأ  نوعدي  فوس  .نيدقانلا 

". اًيقيقح نوكي  فوس  اذهو  .يعيبط 

"؟ ًالعف "

لو تايدحت  نورخآلا  ىري  ثيح  صرفلا  ةيؤر  ىلع  ةأرجلا  كلت  ل  .ديكأتلاب  "

.ىؤر بحاص  حبصت  نأ  بجي  عناق  نورخآلا  حبصي  نيب  ًاثك  نسحتت  رومألا  ىرت 

نم ديدهتلاب  سانلا  نم  ثكلا  رعشي  .كانه  ىلإ  باهذلا  نم  نوبعتري  انم  ديدعلا  نكل 

نم لضفأ  ةخسن  حبصي  هقيرط ل  هلالخ يف  نم  روبعلل  صخشلا  جاتحي  يذلا  يغتلا 

مهكس نع  اولختيو  هنوفرعي  ام  لك  اوكرتي  نأ  نولمحتي  ال  مهنإ  .كايؤر  مظعأ 

ةقيرطب فرصتي  وأ  ركفي  صخش  يأ  نإف  كلذل  .رومألا  اهب  ست  تناك  يتلا  ةقيرطلاب 

ررحتلا نوعيطتسي  صاخشألا ال  مظعم  نأل  . ' يعيبط هنع 'غ  نولوقيس  مهنع  ةفلتخم 

ةصلاخلا ةأرجلا  كلت  صخشب  ةداشإلا  نم  ًالدبو  .ديزملا  ءادأو  مدقتلاب  مهيضام  نم 

.هتنادإب سانلا  ةماع  موقي  قوفتلاو ، ءاشنإلا ، ةداعإو  راكتبالل ، يفاصلا  عفادلاو 

ةقيقح نكل  .رارمتساب  هنودقتني  .هيلع  نومكهتيو  هنم  نورخسي  .ههجو  نوخرصي يف 

لعفلا در  وه  دقنلا  .ومنلا  نوشخي  نيذلا  دارفألل  ملقأتلا  ةيلآ  يه  هذه  نأ  يه  رمألا 

." يغتلا نم  مهسفنأ  اومحي  نوفئاخلا ل  صاخشألا  همدختسي  يذلا  يعافدلا 

". انآ ةلهذم ، ةيؤر  اهنإ  ةعورلل ، اي  ، " ريدقتب تبجأ 

نمضتي ةيقيقحلا  ةدايقلا  راهظإ  نم  اًءزج  نأ  وه  هحرتقأ  ام  لك  نإ  .حيحص  اذه  "

كفتلا نم  ديدجلا  كاوتسم  ضعبلا  هي  فوس  .داقنلا  راكنتساو -  - هابتنا بذج 

ثكلا موقي  لب  .لمعلا  يف  كتقيرط  جاعزإب  رخآلا  ضعبلا  موقيس  .ةدايقلاب  صاخلا 

نكل .كنم  ةغلاب  نوثكلا  رعشيس  .زاجنإلاب  يسحلا  كمازتلا  ةضراع  اًضيأ  مهنم 

ىلإ عضاوتملا  ءادألا  باحصأ  همدقي  يذلا  ءانثلا  يه  ةغلا  ' ش : نوتلوف  ظحال  ك 

."' غبانلا

". انآ اي  ديزملا ، يلوق  ، " سحب تفته 

تاذ جئاتنلا  يف  رثؤتو  لضفأ  جئاتنب  عفدت  ل  كعسو  يف  ام  لك  لعفت  نيب  "

مازلإ لالخ  نم  دشحلا  طسو  زربت يف  نيبو  .ةيمتح  تابقع  لباقتس  يملاعلا ، ىوتسملا 

ربتخت فوس  كيلع ، صخش  يأ  اهضرفي  دق  يتلا  كلت  نم  ثكب  ىلعأ  ياع  كسفن 
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يذلا دئاقلابو  هعنص  كنك  يذلا  يغتلاب  كناإ  نكل  .كتردق  كيكشتلا يف  نم  تارتف 

ىقبت نأ  بجي  اًقباس ، تحرتقا  ك  .كفوخ  قوفي  نأ  بجي  هيلع  حبصت  نأ  بجي 

كلذو .كيف  ام  لضفأ  راهظإ  رمتستل يف  ةوقلا  كيدل  نوكي  نأو  كتيؤرب  سحب  اًمزتلم 

هنم دافتسا  يذلا  ديدشلا  مزعلل  جاتحي  كلذ  .ةعاجشلا  بلطتي  كلذ  .ةأرجلا  بلطتي 

اي اذه  لك  كلت  تنأ  .كلبق  نم  قيرطلا  اذهب  اورم  ةميظع  ةأرماو  ميظع  لجر  لك 

". دجب هنضتحت  بسانملا ل  تقولا  وه  نآلا  ار  .كيلب 

IMAGE ةملك زمري E يف  اذام  ىلإ  .ةطقنلا  هذه  اًدج يف  كعم  انأ  .اًما  قفتأ  انأ  "

كشوأ ةعبرألا  ملعملا  نم  ملعم  لوأ  عم  يعتجا  نأ  تكردأ  امدنع  اهتلأس  انآ "؟ اي 

 - انآ دقتفأ  فوس  يننإف  طقف ، حابصلا  اذه  اهتلباق  يننأ  نم  مغرلا  ىلعو  ءاهتنالا ، ىلع 

اهرعش ةقرب يف  ةعوضوم  ةرهزو  ةليبن  اًحور  كلت  يتلا  ةليمجلاو  ةروخفلا  ةأرملا  هذه 

.ليوطلا دوسألا 

هنأ فسؤملا  نم   " .ةحضاولاو ةئفادلا  ةباجإلا  تءاج  اذكه  "، Ethics تايقالخألا "

ةتولا ةعيرس  تاقوألا  هذه  يف  هوسن  دق  لعألا  لاجر  نم  ًاثك  نأ  ودبي  عوضوم 

عمج نوراتخي  مهنإ  .ةرصتخملا  قرطلاو  تالزانتلا  نم  ثكلا  .بقع  ىلع  اًسأر  ةبلقتملاو 

تايقالخألاو ةديمحلا ، تايكولسلل  ثدح  اذام  .طقف  مهسفنأ  يف  نوركفيو  .لاومألا 

تلأس لمعلل "؟ اًدج  ديج  ةقيقحلا  ءيش يف  وه  ديج  لمعب  مايقلا  نأ  ركذتو  ةزاتمملا ،

.بلقلا نم  ةرداص  ةربنب  انآ 

ءيشلا لعفت  امدنع  اًدبأ  ئطخت  نل  : " لاقو ىرخأ  ةرم  ثيدحلل  يموت  مضنا 

حاجن نع  هتملعت  دحاو  ءيش  كانه  ناك  اذإ  .اًدبأ  غصلا . يقيدص  اي  حيحصلا ،

." فرشلا عم  زيمتلا  يقتلي  ثيح  عطاقتلا  عقي يف  هنأ  وهف  ةدايقلا ،

نم ةيمهأ  كأ  ءيش  دجوي  هنإ ال  لوقي  ناك  .فرشلا  نع  ًاثك  ثدحتي  يدج  ناك  "

سانلا ك لماعتو  ديعاوملاب ، اًمزتلمو  ةبك ، ةجرد  ىلإ  ةقثلاب  اًريدجو  اًقداص ، نوكت  نأ 

زهُجت يتلا  ةدوجلا  ىدم  نإ  ' ةلضفملا : هتلمج  ركذتأ  تلز  .مهتلماعم ال  متت  نأ  نوبحي 

اذه نأ  تربتعا  دقل  . ' كشارف يف  ئناه  مونب  معنتس  تنك  اذإ  ددحتس  تاءالملا  اهب 

.ءيش لك  اهب  يدؤنس  يتلا  ةقيرطلا  يه  ءيش  يأ  اهب  يدؤن  يتلا  ةقيرطلا  نأ  ينعي 

". هسملن ءيش  يأ  ثوليس  انتايقالخأ  نم  ةدحاو  يأل  قرخ  يأو 
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لمعلا دجوي يف  .كيلب ال  اي  ةدشب ، ًيكح  ًالجر  كدج  ناك  دقل  ، " مارتحاب انآ  تراشأ 

، ةثك قرطب  .ديجلا  كمسا  ىلع  ظافحلاو  كميق  ىلع  اًتباث  ءاقبلا  نم  نأ  وه  ام 

ةهازنلا ةينب  دسفُي  ءيش  يأب  موقت  الأ  حرتقأ  نأ  حمسا يل  .هكل  ام  لك  يه  كتعمس 

وأ سانلا  كيلع  تفاهتيس  فاطملا ، ةياهن  يف  .بصنم  نود  دئاقك  اهديشتس  يتلا 

، ىضم تقو  يأك  سيل  .رحاس  اع  يف  شيعن  نحن  .كتعمس  ىلع  ًءانب  كنم  نوبرهي 

قيرط نع  .مهلوح  نم  عابتألا  نم  ًالئاه  اًددع  اونّوكي  نأ  نويداعلا  صاخشألا  عيطتسي 

، تنأ نم  اعلا  اوربخي  نأ  نوكلهتسملا  عيطتسي  حيتافملا ، ةحول  ىلع  ةليلق  تابرض 

فيرش مسا  ىلع  ظفاح  ةقيقحلا ، هذه  ىلإ  رظنلاب  .هديؤت  ام  عيمجو  تلعف ، اذامو 

، ملعت تنأ  .ةيلاثم  ةروصب  تايقالخألاب  كعت  لالخ  نم  ةيصخشلا  كتمس  نع  عفادو 

لعأو ةديج  ةعمس  ءانب  مهتايح يف  نم  اًماع  عبرأ  اوضمأ  صاخشأ  نع  تأرق  دقل 

نم ةيناث  تس  اهب يف  اوماق  ةدحاو  ءاقمح  ةوطخ  لالخ  نم  اهلك  اهورمد  مث  ةعئار - 

نك .هلوقت  ام  دصقا  مث  هينعت  ام  لق  .كيلب  اي  داح ، لكشب  اًقداص  نك  .ئيسلا  ريدقتلا 

نيذلا صاخشألا  لعفي  ك  ةيصخش  ةوقب  لمعلل  كسفن  رذناو  .ةدشب  اًعضاوتم 

يفكي ل ا  اًعاجش  نك  .ةليمج  تآفاكم  ىلإ  يدؤت  ام  اًاد  ةهازنلا  نإ  .ًاثك  مهرقوت 

.كلاوقأ عم  ةنمازتم  كلاعفأ  نوكت  نأ  ىلع  صرحاو  .كئدابم  سكعت  كلاعفأ  نأ  نمضت 

.انآ تدكأ  اذه ،" قث  يف  كلضف  نم  .كيلب  اي  ةركفلا ، هذه  قث  يف 

اًنضح ينتطعأو  اهيعارذ  تحتف  .يهاجتا  تكرحتو يف  ةكيرألا  ىلع  نم  انآ  تضهن 

"، كيلب اي  كتلباق ، تفرشت  انأ   " .ةنجو لك  ىلع  ةدحاو  تلبُق ، ينتطعأ  مث  .اًئفاد 

يف جراخلا  ىلإو  ةهدرلا ، ىتح  ةفرغلا ، جراخ  ىلإ  يموتو  انأ  ينقفارت  يهو  انآ  تلاق 

ءايشأب موقتس  كنأ  يف  كش  يدل  سيل  انأو  عئار ، باش  تنأ   " .فيرخلا سمش  ةعشأ 

بصنمل ل جاتحت  كنأ ال  ةفسلف  كعم  لمحا  كلضف  نم  .كتايحو  كتنهم  ةميظع يف 

تارايخلابو تنأ -  كب  أدبي  هلك  رمألاو  .دوقي  نأ  عيطتسي  صخش  لك  .اًدئاق  حبصت 

". اهذاختال ةوقلا  كلت  يتلا 

انقيرط انكلسو  شروبلا  هترايس  يموت  رادأ  نيب  ينقفارت  ةخألا  اهتلك  تلظ  دقل 

اًقيمع اًئيش  كانه  نأب  كش  يأ  يدل  نكي  .نآلا   ةمحدزم  تراص  يتلا  عراوشلا  يف 

اًضيأ تنك  .اًما  لّوحت  دق  هيلع  تنك  يذلا  صخشلا  نأو  .بك  لكشب  غتي  يلخادب 

ةراهم نكت  اهنإ   .قدصب  ةيقيقحلا  ةدايقلا  هلوح  رودت  تناك  ام  ةفرعم  مضهأ 
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ةسفانملا ضعب  حبرتو  كئادأ  فادهأ  يبلت  ل  رخآلاو  حلا  ب  اهمدختست 

لضفأ نع  بعتلل  ةقيرط  يه  ةدايقلا  .ثكب  كلذ  نم  كأ  ينعت  ةدايقلا  .ةيزيفحتلا 

طقف سيل  انم  دحاو  لك  لخادب  شيعي  يذلا  يلخادلا  دئاقلا  مادختساو  .رشبك  انيف  ام 

يف انئالمز  نم  اًءدب  انلوح -  نم  نيرخآلا  ةايحب  يقرلل  اًضيأ  نكل  انتايحب ، ضوهنلل 

ىوتسم ىلع  مهفأ  تنك  .مهتمدخ  زايتما  ىلع  انلصح  نيذلا  ءالمعلا  ىتح  قيرفلا 

تاذ ةمظنم  لكل  ةيمهأ  كألا  ةديحولا  ةزيملا  يه  ديكأتلاب  ةدايقلا  نأ  اًيلك  ديدج 

ةايح لكل  ساسألا  رجحو  ةميظعلا ، تازاجنإلا  عيمج  ردصمو  يملاع ، ىوتسم 

نودب ةدايقلا  ةفسلف  صاخشألا  نم  ديزملا  فشتكي  نأ  قدصب  تين  دقل  .ةيئانثتسا 

موهفملا اذه  لعجأ  ل  يتقاط  يف  ام  لك  لعفأ  نأب  اًددجم  يسفن  تدعوو  .بصنم 

.ةقيقح
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لوألا ةدايقلا  ثيدح 

: بصنم نودب  ةدايقلا  ةفسلفل 

اًدئاق حبصت  بصنمل ل  جاتحت  ال 

ةسمخلا دعاوقلا 

Innovation راكتبالا

Mastery ناقتإلا

Authenticity ةلاصألا

Guts ةأرجلا

Ethics تايقالخألا

ةيروف لمع  ةوطخ 

كلمع يف  تالاجملا  عيمجل  درج  لمعب  مق  ةلبقملا ، ةعاس  نيرشعلاو  ةعبرألا  لالخ 

.ةيحضلا رود  بعل  قيرط  نع  ةيصخشلا  ةيلوئسملا  بنجتت  ثيح  ةيصخشلا  كتايحو 

ةعبسلا مايألا  نم  لكل  ةيمويلا  ةسمخلا  ةدايقلا  فادهأب  ةاق  بتكا  كلذ ، دعب 

عقوم يف  رداصملا  اًضيأ  دقفت  .بصنم  نود  دئاقك  اًيباجيإ  ًايغت  أدبت  ل  ةمداقلا 

.كملعت قمعت  robinsharma.com ل 

هركذتتل ةدايقلا  نع  سابتقا 

، ئدابملاو ءاكذلا ، عم  ةنراقملاب  ءيش  يأ  لث  بصنملاو ال  ذوفنلاو ، لاملا ،

.ةرباثملاو ةقاطلاو ،

ندرام تيوس  نوسيروأ  -
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لصفلا 5

ءظع ةداق  ينبت  ةبرطضملا  تاقوألا  اثلا : ةدايقلا  ثيدح 

يرسي لشفلاو ال  مزهأ ، اعلا ل  اذه  دلوأ يف  انأ   .حجنأ  ىتح  رباثأ  فوس 

ضفرأ انأو  دسأ ، انأ  .عيطقلا  يعار  اهكرحي  نأ  رظتنت  ةاش  تسل  انأ  .يقورع  يف 

.حجنأ ىتح  رباثأ  فوس  .مانغألا  عم  مانأو  سأو ، ثدحتأ ، نأ 

ونيدنام يج  وأ  - 

.دبألل مودي  باحسنالا  نكل  .تقؤم  ءيش  ألا 

جنورتسمرأ سنال  -

سمحتم انأ  : " كرويوين ةنيدم  ةيقارلا يف  اكيبيرت  ةقطنم  هترايس يف  فقوي  وهو  يموت  لاق 

ةزيمم انآ  نأ  حضاولا  نم  .كيلب  اي  اًما ، فلتخم  ملعملا  اذه  .ةيناثلا  كتلباقم  نأشب 

وهف كلذ  عمو  يوفعو ، حزامو ، ةايحلاب ، ضبان  هنإ  .رخآ  ءيش  ملعملا  اذه  نكل  .اًدج 

نودب ةدايقلا  ةفسلفل  اثلا  أدبملا  كراشيس  هعم ، كثيدح  يف  .لئاه  ءاكذب  عتمتي 

". اًديج لوألا  أدبملا  فرعت  نآلا  تنأ  .بصنم 

." اًدئاق حبصت  بصنمل ل  جاتحت  تنأ ال  .ديكأتلاب  لعفأ  انأ  .معن  : " رخف لكب  تدكأ 

". اثلا أدبملا  ملعتت  نأ  نآلا  كيلع  نذإ  .زاتمم  "

"؟ وه ام  ، " يلوضف لكشب  هتلأس 

نكل ةطيسبلا  يموت  ةباجإ  تءاج  اذكه  ءظع ،" ةداق  ينبت  ةبرطضملا  تاقوألا  "

ام اًاد  ءايوقألا  نكل  مودت ، ال  ةبعصلا  مايألا  نأ  كنهذ  يف  عض  طقف   " .ةيروفلا

تاقوألا كلتو  .ًالطب  حبصت  اًصرف ل  اهنوك  ىدعتت  ةبعصلا ال  فورظلا  كلت  .نولعفي 

لّوحت ل  ةلهذم  صرف  نع  ةرابع  يه  ةايحلا  يفو  لمعلا  يف  تايدحتلاب  ةئيلملا 

ًالعف ةديج  ةبعصلا  مايألاو  تالكشملا  نإ   " .مستبي وهو  كلذ  لاق  حاجن ،" ىلإ  ىضوفلا 

". يقيدص اي  كل ،

دقعب تررم  دق  يننأب  رعشأ  انأ  لجر ، اي  ةبعص ؟ مايأ  : " ةضيرع ةماستباب  تبجأ 

". بعص
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.يقيلعت ىلع  كحضن  انأدب  مث  .ةظحلل  فقوت  .يموت  ّيلإ  رظن 

كنأب لوقلا  عيطتسأ  .كبولسأب  بجعُم  انأ  كيلب ! اي  ةديج ، ةحزم  : " جاهتباب مستبا 

كلبقتسم نإ  .لعفلاب  كل  ثدحت  ةميظع  رومأ  كانه  .دعسي  اذهو  .لؤافتلاب  رعشت 

". لعفلاب اًقرشم  ودبي 

ةقرفل ةدقلا  ةينغألا  كلت  يموت  ىنغ  ةيبناجلا ، عراوشلا  دحأ  ربع  انيشم  نيب 

ام ىلع  لصحن  اننكل  ديرن  ام  ىلع  اًاد  لصحن  اننأ ال  نع  ثدحتت  يتلا  زنوتس  جنلور 

.مداقلا سردلل  ّرضحي  هنأب  ترعش  دقل  .جاتحن 

لعألل نك  .كيلب  اي  اهينغأ ، يتلا  تلكلا  يف  ةقيقحلا  نم  بك  ردق  كانه  "

ةبّلقتملا ةيداصتقالا  تاقوألا  هذه  ةصاخ يف  ؤبنتلل ؛ ةلباق  حبصت غ  نأ  اهسفن  ةايحلاو 

سفانم موقي  لبقتسملا ، هيلع  ودبي  م  قثاو  كنأب  رعشت  امدنع  .ةملكلا  ىنعم  لكب 

نأ ودبي  امدنعو  .روفلا  ىلع  ةعانصلا  ليوحتب  ايجولونكتلا  نم  ديدج  جذو  وأ  ام 

دقتعت امدنعو  .قباسلاك  ةمظنملا  حبصت  الو  جامدنا ، ثدحي  اهتعيبطل ، دوعتس  رومألا 

ام طبضلاب  كردتسو  .كب  حيطيو  كبرضيل  يغتلا  نم  لبج  أي  ءيش ، لك  مهفت  كنأ 

عراشلا انربع  نيب  هلوح  يموت  رظن  ةليلق ،" قئاقد  اذه يف  لبجلا  هيبشتب  هيلإ  يمرأ 

سمحتم انأ  مك  كتربخأ  له  ، " هيلع بلغتي  هرمع  نأ  ودبيو  يموت ، ينلأس  .ةفخب 

"؟ اثلا ملعملا  اذه  لباقتس  كنأل  كلجأل 

". يموت تلعف ، دقل  ، " سمهب هتبجأ 

اهيلع بتُك  ديلا  طخب  ةبوتكم  ةدق  ةتفال  لمحت  غص  رجتم  ةهجاو  ىلإ  انيشم 

دوجو عم  ةشهدم ، ةروصب  اًعمال  لخادلاب  ناكملا  ناك  . The Ty Sloan Ski Shop

كانه تناك  .رجتملا  ءاحنأ  يف  ناقتإب  ةمظنم  ىرخأ  ةيضاير  سبالمو  جلزتلا  تاودأ 

ىلإ ناردجلا ، ىلع  ةيانعب  ةقلعم  ميسو  رقشأ  جلزتمل  دوسألاو  ضيبألاب  ةيفارغوتوف  روص 

ةبعصلا تاقابسلا  و" فوخلا ،" نضتحا   " لثم تاراعش  اهيلع  ةبك  تاقصلم  بناج 

". كلخادب ةدوجوملا  تسرفيإ  ممق  ىلع  بلغت  و" لضفأ ،" اًجلزتم  عنصت 

رهظ عتمتيو  سمشلا ، ةرمس  هيلع  ليوط ، لجر  كانه  ناك  عيبلا  ةلواط  فلخ 

ةصصخم ءاسلم  ةزنك  يدتري  ناك  .هرمع  نم  تاينيسمخلا  ناك يف  هنأ  دقتعأو  يضاير 

ةكرام نم  ةقينأ  ةيسمش  تاراظن  سبليو  ميدق ، زنيج  نولطنبو  ديلجلا ، حسكل 
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عزتناو سحب ، مستباو  انب ، بحري  انيلإ ل  عرسأ  يموتو ، انأ  آر  نأ  درج  . Persol

.ةقادصلا ىلع  ةحضاو  ةءاإ  ةيسمشلا يف  هتاراظن 

يملعم لوح  تالضعلاب  ئلتمملا  هعارذ  فل  نيب  يموت  خرص ّيف  حاص ،" اي  اًبحرم ، "

كتيؤر عئارلا  نم   " .ضرألا ىلع  نم  تاصوبلا  ضعب  يموت  اًعفار  اًيوق ، اًنضح  هاطعأو 

تاقباسملا كلت  حبرت  تلز  ام  له  بتكلا ؟ ةراجت  رمألا يف  سي  فيك  .يخأ  اي  اًددجم ،

"؟ تاونس ةدع  ذنم  اهايإ  كانملع  يتلا  بصنم  نودب  ةدايقلا  ةفسلف  مادختساب 

نم ةلثم  ةجردب  يموت  هباجأ  اًضيأ ،" تنأ  كتيؤر  عئارلا  نمو  .ياو  اي   ديكأتلاب ، "

متأيه يل قافر  اي  متنأ  .لمعلا  ماري يف  ام  لضفأ  ىلع  سي  ءيش  لك  معن ،  " .ةفطاعلا

نل انأ  ملعت ، تنأ  .يعم  اهومتكراش  يتلا  راكفألا  عيمج  لالخ  نم  اًيقيقح  اًحاجن 

يذلا مويلا  كلذ  لبق  ةيثراك  ايح  تناك  دقل  .فورعملا  مكل  درأ  نأ  اًدبأ  عيطتسأ 

تحجن يعم  اهومتكراش  يتلا  ةفسلفلا  .اًيلك  .اهدعب  اًما  تلوحت  اهنكل  .اًعم  هانيضق 

.حضاو صالخإب  يموت  اهلاق  كل ،" اًركش  .ياو  كل ،  اًركش  .زجعملا  جالعلا  نم  عونك 

، ًالهم .ماري  ام  ىلع  ءيش  لك   " .ةلئافتملاو ةئداهلا  ةباجإلا  تءاج  لجر ،" اي  قلقت ، "ال 

"؟ موت اي  هنع ، ربخت  تنك  نم  وه  غصلا  باشلا  اذه  له 

سفنتلا عيطتسأ  ةظحلل ال  تللظ  .رخآ  يوق  نضحب  اًروف  ينلباق  هنكل  يدي  تددم 

.داكلاب الإ 

توصب رجتملا  بحاص  لاق  يقيدص ،" اي  كئاقلب ، تدعس  .ديوب  ياو  يمسا   انأ  "

.رصعي ناك  نيب  عفترم ،

"؟ اًفولأم مسالا  ودبي  له  .ديوب  ياو  كل   مدقأ  كيلب ، .كيلب  كل  مدقأ  ياو ،  "

.هب صاخلا  سوام  يم  ليدنم  لوهذب يف  ثبعي  وهو  يموت  ينلأس 

اي كلذل ، فسأتم  .هفرعأ  يننكل ال  حجرألا ، ىلع  هفرعأ  نأ  ّيلع  بجي  ناك  .ةرذعم  "

.قدصب تلق  ياو ،"  

انأ ال .ئداه  صخش  انأ  .اًرثؤم  اًرمأ  سيل  هنإ  .كيلع  نّوه  .كيلب  اي  لهس ، رمألا  ًالهم ، "

". ءادألا فعض  رورغلا ، داز  لك  هنأ  تملعت  دقل  رمألا ، ةقيقح  .رورغلا يف  ينكلمتي 

.قيلعتلا كلذب  دصق  اذام  اًما  اًدكأتم  نكأ   
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رظنلل يف تفاللا  باشلا  يضايرلا  ىلإ  شي  وهو  يموت ، لاق  .لاحلا  يموت يف  ثدحت 

.تارم سمخ  جرعتملا  جلزتلا  اعلا يف  لطب  ناك  ياو   ، " طئاحلا ىلع  ةقلعملا  ةروصلا 

وين زوات ، يف  ديلجلا  ىلع  جلزتي   - لمعلا ءانثأ  انلجر  وه  اذه  .ةروصلا  هذه  ىلإ  رظنا 

". اًئطخم نكأ  اذإ   وكيسكيم -

دقل .جلزتلل  اعلا  نكامألا يف  لضفأ  نم  ةدحاو  زوات  .اًما  قحم  تنأ  لجر ، اي  "ال ،

". ةصلاخ ةمعن  هنإ  .كانه  جلزتلا  تببحأ 

"؟ ياو اي   فرتحم ، جلزتم  تنأ  نذإ  ، " باذجلا رجتملا  بحاص  تلأس 

جلزتلا كرتأ  نأ  يلع  ناك  نكل  اعلا  ءاحنأ  عيمج  قباسأ يف  تنك  .يقيدص  اي  تنك ، "

يف ثدح  يف  يتبكر  تمطح  نأ  دعب  يرمع  نم  تاينيثالثلا  لئاوأ  يف  يسفانتلا 

لضفأ ضعب  يف  جلزتلل  اًبردم  تلمع  اهدعب ، ماوعأ  ةدعلو  .ارسيوسب  لهوبزتيك ،

، اسنرفب ريزيد ، لافو  ادنكب ، رلسيو ، لثم  نكامأ  يف  اعلا ، يف  جلزتلا  تاعجتنم 

.ةيكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  يف  انه  ودارولوكب ، سآو ، دناليزوين ، يف  كيب  تنوروكو 

نأ دعب  .ةجضلاب  معفملا  ناكملا  اذه  ىلإ  ام  ةقيرطب  اهدعب  يقيرط  تدجو  مث 

يف انه  جلزت  تاودأل  نوجاتحي  لقألا  ىلع  صاخشألا  ضعب  دجوي  هنأ  تفشتكا 

ك ًالهم ، .ةيلبج  تاجارد  عيبب  موقأ  فيصلا  لصف  يف  .اًقلطم  رداغأ  و  .كرويوين 

نم اًيرث  حبصأ  انأ ال  يقيدص ، كعم ، اًقداص  نوكأ  لو  ةبك ، ةيلمع  تسيل  اهنإ  ىرت ،

.هب مايقلا  ًالعف  بحأ  ءيش  ىلع  لمعأل  حابص  لك  ظقيتسأ  يننكل  .اذهب  مايقلا  لالخ 

يننكل اًيرث ، نوكأ  ار ال  ' جلزتلا ، نم  يقزر  بسكأ  تنك  امدنع  لوقن  نأ  اندتعا  كو 

ةيويح ينحن  ةعئارلا  جلزتلا  ةضاير  لوح  سانلا  سح  ةراثإ  نإ  . ' ةيرث ةايح  كلتمأ 

يف باهذلا  ةصرف  ىلع  لصحأ  تلز  ام  يننأل  ديلجلا  نم  اًبيرق  ينلعجتو  .ةليمج 

وه اذه  ينهذ ، يفو  .ديعس  صخش  انأ  .نيدروملا  ضعب  عم  ماع  لك  ةليلق  جلزت  تالحر 

". مهي ام 

". كئاقلب تفرشت  انأ  .ياو  اي   اجعإ ، ترثأ  دقل  ، " تركذ

"؟ جراخلا انلجأ يف  نم  تبراح  دق  كنأ  يموت  ربخأ  .يل  فرشلا  "

، ياو يف   ةقيقحلا  هذه  ثتس  اذام  قثاو  غ  انأو  تبجأ ، تلعف ،" دقل  معن ، "

.ةيركسعلا يتمدخل  انآ  ريدقت  عس  دعب  لضفألا  وجرأ  تنك  يننكل 
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ةرم كنضحأ  ينعدو  انه  ىلإ  َلاعت  هفرعتل ، انه  تئج  ام  كربخأ  نأ  لبق  اًنسح ، "

". لجر اي  ىرخأ ،

.رخآ دودو  نضح  لجأ  نم  ياو  ينطقتلاو   هيلإ  تبهذ 

كئالمزو تنأ  كعم  يبلق  نإ  .لجر  اي  دونجلا ، عيمج  هب  ّرم  ثكلا ع  تأرق  دقل  "

دالبلا جراخ  ةديعب  نكامأ  برحلا يف  اوضاخ  نيذلا  مكنم  ثكلا  نأ  ملعأ  انأ  .براحملا 

ردق بناج  ىلإ  رايدلل ؛ مهتدوع  دعب  ةمدصلا  دعب  ام  رتوت  عم  اولماعتي  نأ  نآلا  مهيلع 

، تاقيدصو تاجوز ، دوجو  رمألا  نمضتي  امدنع  تاقالعلا  يف  تايدحتلا  نم  لئاه 

نل ركشلا  نع  يبعت  نأ  ملعأ  يننأ  نم  مغرلا  ىلعو  .مكعم  فطاعتم  انأ  .لافطأو 

متنأ انل  هومتلعف  امل  اًركش  .بسحف   ' اًركش كل ' لوقأ  نأ  ديرأ  انأ  كعم ، قرف  يأ  عنصي 

يتلا ةيرحلاب  شيعن  نأ  ىلع  نورداق  نحن  .مكعم  اومدخ  نيذلا  نورخآلاو  اًعيمج 

". اهورهظأ يتلا  ةعاجشلا  ببسب  اهكلت 

.ةرتف ذنم  ةيركسعلا  يتمدخ  ىلع  ريدقتلا  اذهب  رعشأ  ملف  .لوقأ  اذام  فرعأ   

عقاولا نكي يف  اًسوباك   هارأ  تنك  ام  نأ  ىضم  تقو  يأ  نم  كأ  كردأ  تأدب  تنكو 

يلخادب كلتمأ  انأف  بصنم ، نود  اًدئاق  يتفصبو  .ايح  عقو يف  ثدح  درجم  نم  كأ 

روثعلا لالخ  نم  .هتهجاو  فرظ  يأب  هطبرأ  يذلا  ىنعملا  ددحأ  ل  ةيرطفلا  ةوقلا 

قيرط نعو  .ةدايقلا  ىلإ  ةيحضلا  نم  حاتفملا  بلقأ  تنك  ديفمو ، اجيإ  سفت  ىلع 

يننك اًديج ، هارأ  نأ  نآلا  عيطتسأ  ثدح  ىلإ  ئيس  هنأ  دقتعأ  تنك  ءيش  ةغايص  ةداعإ 

يرورضلا لاقتنالا  اذه  نم  ءزجو  .يلخادلا  دئاقلا  طشنأو  يحاجن  ةعرس  نم  ديزأ  نأ 

نأ لبق  ايح  هيلع  ودبت  تناك  امل  راذعألا  قالتخا  نع  فقوتلل  جاتحأ  يننأ  ينعي  ناك 

ومنلا نم  ةرتف  عقاولا  يف  ناك  برحلا  ىلإ  دونجلا  عم  يلاسرإ  نأ  كردأو  يموت  لباقأ 

نكأ .اًقارشإ   كأ  لبقتسم  ءانبل  همادختسا  اًقح  يننك  يذلاو  قمعتملا  يصخشلا 

تلمحت دق  نكأ  ول   اهب  مايقلا  ددصب  انأ  يتلا  تايغتلاب  مايقلل  اًدعتسم  حبصأس 

ةكيشولا يف ةدايقلل  ًاضحت  اهرابتعا  نك  ناك  يضاملا  تايدحت  عيمجو  .براجتلا  كلت 

، ةيركسعلا يتمدخل  ةيرذجلا  ةغايصلا  ةداعإ  عم  هنأ  اًضيأ  تظحال  دقل  .يلبقتسم 

.تاونس ذنم  هب  ترعش  كأ م  ةيويحلاو  ةداعسلا  نم  ديز  رعشأ  تنك 

". ةعسلاو بحرلا  ىلع  تنأو  .ياو  اي   اًقرف ، عنصي  هب  ربخت  ام  نإ  : " ءودهب تبجأ 
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ةيواز يف  سلجأ  ل  ّيلإ  شي  وهو  ياو  لاق   كيلب ،" اي  لوخدلاب ، لضفت  نذإ  "

تاودألاو راكفألا  ضعب  ةكراشم  لالخ  نم  كيلإ  ليلقلا  در  نم  نكأس  ار   " .لحملا

كنأب يموت  ربخأ  دقل  .اهب  شيعتو  لمعت  يتلا  ةقيرطلا  يغت  لصاوتس  يتلا  ةيوقلا 

انآ ةلباقمل  هتذخأ  له  .جلاو  قجسلا  تاشتيودناس  ضعب  انل  ترضحأ  كلذل  نامداق 

.يموتل لاؤسلا  ياو  هجو   حابصلا "؟ اذه 

". عبطلاب ، " ةفيطللا ةباجإلا  تناك 

، ةليمج اهنإ  كيلب ؟ اي  كلذك ، سيلأ  ةملكلا ، ىنع  ةأرما  اهنإ  ، " حر ياو  ركذ  

". عئار لكشب  ةعرابو  ةيكذو ،

اًءدب حابصلا ؛ اذه  قحب  ةلهذم  ءايشأ  ينتملع  دقل  اًدج ، ةزيمم  اهنإ  : " هعم تقفتا 

دقل اًدئاق . حبصت  بصنمل ل  جاتحت  ال  بصنم : نودب  ةدايقلا  ةفسلفل  لوألا  أدبملا  نم 

". اًما فلتخم  يننأ  رعشأ  انأ  .كش  نود  .فلتخم  انأو  عتجالا  ترداغ 

لك ملعتت  تنأ  نذإ  .أدبأ  نآلا ل  يرود  هنأ  نظأ  .يقيدص  كل ، ةبسنلاب  عئار  اذه  "

ىلع صخش  لكل  ةحاتم  ةدايقلا  كلت  نأو  .بصنم  نود  دوقت  نأ  هينعي  ا  قلعتي  ام 

ءاسؤرو شيجلا ، يف  تاءاوللاو  يذيفنتلا ، ءاردملل  طقف  سيلو  مويلا -  ةايحلا  ديق 

.اهل تحمس  اذإ  لماكلاب  كتايح  لّوحت  فوس  .لجر  اي  حرملاب ، ءيلم  رمأ  اهنإ  .لودلا 

طقف لعألا  نكت  .انتقيرط   نوفرعي  سانلا  نم  ديزملا  ناك  ول  طقف  ىنأ  انأ 

.اهب دجاوتلل  ثكب  لضفأ  نكامأ  اًضيأ  حبصتس  تناك  اهنكل  ةيحبر ، كأ  حبصتس 

انم دحاو  لك  مهفي  نأ  ًاثك  ىنأ  لجر ، اي  .انملاع  يف  عمتجم  لك  نسحتي  فوسو 

". ةجرد ىصقأ  ىلإ  انتايح  لغتسنو  هب  موقن  ام  لك  دوقن يف  اهكلت ل  يتلا  ةوقلا 

اهل راص  ةفسلفلا  هذه  نأ  فرعت  امدنع  نسحتب  رعشت  نأ  كنك  ، " ةماستباب تلق 

ملعأ انأو  .تغت  يننأب  نآلا  رعشأ  انأ  تلق ، لثم  .ياو  لعفلاب ،  ّيلع  بك  ثأت 

ديحولاو كألاو  لوألا  كـ' فرصتأسو   ' اعلا يف  لضفألا  ىوتس ' لمعأس  يننأ 

". مويلا هملعتأ  امل  ةجيتن   ' لضفألاو

هجاوي وهو  فغشب  ياو  اهلاق   هتببحأ ،" دقل  .موت  اي  رمألا ، مهفي  دلولا  اذه  "

ةديج ةركف  وه  هجاتحت  ام  لك  .يقيدص  اي  ةديجلا ، راكفألا  ةوق  يه  كلت   " .يموت

لمحت ةدحاو  ةبك  ةركف  نإ  .اًيلك  ةديدج  ةبعل  ىلإ  لقتنتو  اًمدقت  ققحت  ةدحاو ل 
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نأ اهنك  ةدحاو  ةيكذ  ةيؤرو  .كمامأ  زجاوحلا  عيمج  ميطحت  ىلع  ةردقلا  اهعم 

رفيلوأ اهلاق  دقل  .ءادألل  ةديدج  ةيروث  ةقيرط  ىلإ  كلقني  اًرارق  ذختت  ل  كمهلت 

هداعبأل دوعي  ال  ةديدج  ةركفل  ضرعتي  يذلا  لقعلا  ' ديج : لكشب  زملوه  لدنيو 

.' ىرخأ ةرم  ةيلصألا 

زبخ نم  اًظتكم  اًشتيودناس  ينلوان  نيب  زكري  وهو  ياو ، لصاو   عمتسا ،" كلذل  "

نم ءزجك   - مويلا انه  يتفيظو  نإ   " .ةدراب هايم  ةجاجزو  ةددعتم  بوبح  نم  عونصم 

نع ًاليلق  عفترا  اذه ، لوق  عم  كيّلسأ ." نأ  يه  بصنم - نودب  ةدايقلا  ىلع  كبيردت 

ةينغأ ينغي  أدبو  راتيج  اهنأب  رهاظت  .طئاحلا  ىلع  ئكتت  تناك  ةجالز  طقتلاو  ضرألا 

ىأر نأ  دعب  .كحضي  يموت  أدب  .هيتئر  ءل   ' ةأرماك ودبي  يقيدص  ةدقلا ' ثيمسوريأ 

عفصو اًضرأ  ةجالزلا  عضو  مث  .اًضيأ  كحضلا  ياو يف  رجفنا   يهجو ، ىلع  عِزفلا  بعت 

.برقم قيدص  احبصأ  دق  نثالا  نيذه  نأ  حضاولا  نم  .يموت  فك  عم  هفك 

.بك لكشب  ضعبلا  هضعب  نامرتحي  اناك  هنأب  لوقلا  عيطتسأو 

اًبيط يف اًتقو  يضقت  اًقرط ل  دجت  نأ  بجي  .ًاليلق  ىلستأ  انأ  .كيلب  اي  حزمأ ، انأ  "ال ،

ىنأ يننأ  نم  مغرلا  ىلع  كتيلست ، تسيل  مويلا  يتمهم  ةيدجب ، نكل  .هلعفت  ام  لك 

ناك هم  يقيقح  هنأ  دقتعأ  انأو  .اًعم  اهيضقنس  يتلا  ةعاسلا  اًعئار يف  اًتقو  يضقت  نأ 

اوبحي ل  انءالمع  مهلُنو  يلسُم  نوكن  نأل  جاتحن  اًعيمج  نحن  لمعلا ، هلعفن يف  ام 

ك ضارعتسالا ، لاجم  يف  اًضيأ  نوكي  لعألا  لاجم  يف  صخش  يأ  .انعم  لماعتلا 

يدؤن نأل  جاتحن  نحن  .حرسملا  ةبشخ  ىلع  نوكن  لمعلا ، ىلإ  بهذن  امدنعو  دقتعأ ،

اوري نأ  طقف  نوديري  مهنإ  .ئيس  مويب  ر  تنك  اذإ  متهي  دحأ  ال  .روهمجلا  رهبُنو 

كعم كراشأ  نأ  وه  انه  يقيقحلا  يفده  نكل  .هتدهاشم  لباقم  اوعفد  يذلا  ضرعلا 

نع ربعتو  كأ  همون  نم  كلخادب  دئاقلا  ظقيتسي  ثيحب  انتفسلفل  اثلا  ةدايقلا  أدبم 

: ةطيسب تلك  سمخ  يف  هضرع  نك  أدبملا  اذهو  .عرسأ  لكشب  كيدل  ام  لضفأ 

كيلإ لصت  ل  هيبشت  لضفأ  وه  جلزتلا  نإ  .ءظع  ةداق  ينبت  ةبرطضملا  تاقوألا 

". مويلا انه  يعم  دوجوم  تنأ  ببسلا  اذهلو  .ةطقنلا  هذه 

اهنإ .ياو  اي   ينبجعت ، ةلمجلا  هذه  . ' ءظع ةداق  ينبت  ةبرطضملا  تاقوألا  '"

."' ىشالتي ديقعتلا  أدب  اًديقعت ، رومألا  تداز  لك  ' ةروثأملا ، ةرابعلا  هبشت 
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ًالمع ريدأ  انأ  رظنا ،  " .رقشألا هرعش  ىلع  هدي  رر  ناك  نيب  ياو  قفتا   معن ،" "

لعألا اع  يف  ثدحي  ام  قدصُي  ال  رمأ  هنإ  .يراجت  لمع  يف  لمعت  تنأو  .اًيراجت 

عم جزتما  يساقلا  بايترالا  .غتي  ءيش  لك  .اًما  يوضوف  رمألا  .يقيدص  اي  مويلا ،

كأ تحبصأ  ةسفانملا  .ةفلتخم  ةبعللا  دعاوق  عيمج  تحبصأ  .ةقيمعلا  ةيبلسلا 

تغ دقل  .لبق  يذ  نع  اًصالخإ  لقأ  ءالمعلا  حبصأ  .ىضم  تقو  يأ  نم  ةوارض 

بعلملا ضرأ  ةيوستب  تماق  ةملوعلاو  .اهب  لمعن  يتلا  ةقيرطلا  اًما  ايجولونكتلا 

بصنم نودب  ةدايقلا  نورهظُي  صاخشأ  نم  ةنّوكملا  تظنملا  نإ  ثيحب  لماكلاب 

ةبسنلاب اًدج  فيخمو  كبرُمو  رتوتلل  ببسم  رمأ  هنإ  .ةدماص  لظتس  يتلا  يه  طقف 

.يماردلا ثأتلا  لجأ  نم  هيعارذب  حّولي  وهو  يموت  اهب  حاص  يقيدص ،" اي  انمظعمل ،

ل طغضلا  نم  ديز  رعشأ  انأ  بتكلا ، رجتم  ىتح يف  .ياو  اي   كعم ، قفتأ  انأ  "

لك ظوحلم  لكشب  ًالعف  غتي  ءيش  لكو  .لبق  نم  ترعش  كأ م  ةعرسب  ءايشألا  زجنأ 

ةمظنأ غتت  .غتت  درجلا  اهب  جلاعن  يتلا  ةقيرطلا  .اردم  غتي  .رهشأ  ةعضب 

لك ةمق  ىلع  ىقبن  نأ  انم  عقوتملا  نم  نوكي  نحنو  .رارمتساب  تامولعملا  ايجولونكت 

". نايحألا نم  ثك  كابترالاب يف  رعشأ  انأ  .لضفأ  ًالمع  يدؤن  نيب   - اذه

قيمعلا يف يغتلا  ةتوو   " .اًداجو اًهبتنم  نآلا  ودبي  وهو  ياو  لاق   كعمسأ ،" انأ  "

عرست اهنإ  .يقيدص  اي  اًدبأ ، ئطبت  ال  ةددعتم  تاعانص  ربع  ثدحي  يذلا  لعألا 

، اًديعب يغتلا  ةلتك  بهذت  نأ  لمأ  ىلع  بتكملا  تحت  كسأر  تعضو  اذإو  .طقف 

تحت دعتسم  غ  وهو  عقي  يذلا  كسملا  صخشلا  لثم  كقانتخاب ، رمألا  يهتنيسف 

". ةاجنلا يقيقح يف  لمأ  دجوي  .ام ال  لبج  ديلج  نم  ةمخض  ةلتك 

.لمعلا يغتلا يف  ةرادإ  لوح  يوقلا  ههيبشت  نم  تلهذ 

نوكيس .لجر  اي  لكاشم ، يف  عقتسف  اذه ، لك  تبراح  اذإ  : " هثيدح ياو  لصاو  

ىلإ عفتري  كبلق  لعجي  يذلاو  جلزتلل  قابس  يف  رادحنالا  ةجرد  ةمواق  هبشأ  اذه 

يتلا ةديحولا  ةقيرطلا  .ةمقلا  نم  ةفاحلا  ىلع  ةفطاخ  ةرظن  يقلت  امدنع  كقلح 

نأ نم  ًالدب  هنضتحتو  طوبهلا  طخب  مزتلت  نأ  يه  ةدحاو  ةعفد  لفسألل  لصت  كلعجت 

". لبجلا ىلإ  لي  نأ  يه  نامألل  لصت  ةديحولا ل  ةقيرطلا  .همواقت 

"؟ طوبهلا طخب  مزتلأ  ، " حلطصملا اذهب  ةيارد  ىلع  تسل  انأو  هتلأس ،
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نأ جاتحت  تنأ  ةبعصلا ، تاردحنملا  ربع  جلزتت  نأ  وه  كيلب ، اي  هينعي ، ام  لك  نإ  "

". هلعف بنجتت  نأ  كيلع  بجي  هنأ  ودبي  يذلا  ءيشلا  لعفت 

"؟ ءيشلا اذه  امو  ، " عفترم توصب  تلءاست 

نم ًالدب  كمامأ  دوجوملا  رادحنالا  ديدش  ردحنملا  ىلإ  اًقح  لي  نأ  جاتحت  تنأ  "

جاتحت تنأ  .طوقسلا  نم  ةياقولا  لجأ  نم  لبجلا  ىلإ  برقأ  لكشب  ليملاو  ةلواحملا 

هنإ معن ، .هنع  اًديعب  باحسنالا  نم  ًالدب  ءيش  كأ  هاشخت  يذلا  ناكملا  ىلإ  بارتقالل 

لكاشمل ضرعتتسف  بولسألا ، اذه  َّتت  اذإ   نكل  .ةهيدبلل  لماك  لكشب  ضقانم  رمأ 

بهذي نأ  دعب  لبج  ىلع  اًدمجتم  جلزتلاب  صاخلا  ةيرودلا  درف  كدجي  ارو  .ديكأتلاب 

". مهلزانم ىلإ  مهعيمج  نورخآلا 

لِمأ اذإ   ياو ؟ اي   كلذك ، سيلأ  بتكلا ، رجتم  يلمع يف  ىلع  قبطني  كهيبشت  نإ  "

قيرط نع  يسفن  يمحأ  نأ  كلذ  نم  ًالدب  تلواحو  يهاجتا  أي يف  يذلا  يغتلا  ىلإ 

دح ىلع  لبجلا ، ىلع  اًدمجتم  رمألا  يهتنيسف   ةدقلا ، يلمع  ةقيرط  ىلإ  باحسنالا 

اذه له  اهنع ، تثدحت  يتلا  يغتلا  نم  ةمخضلا  ةلتكلا  كلت  تحت  اًقنتخمو  .كبعت 

"؟ حيحص

فوخلا لك  نضتحتو  هلك  رمألل  يخرتست  امدنع  نكل  .اًما  حيحص  اذه  .يقيدص  اي  "

اهسفن ةقيرطلاب  طبضلاب ، بهذت  نيأ  ىلإو  تاباجإلا  عيمج  فرعت  امدنع ال  أي  يذلا 

يف ةيئانثتسا  ءايشأ  أدبت  اعلا ، يف  ةبوعص  كألا  تاردحنملا  ضعب  اهب  تجلزت  يتلا 

أدبتو ديدشلا  جاعزنالاب  رعشت  ثيح  ةرفشلا ، كلت  ةفاح  ىلع  جراخلا  يف  .ثودحلا 

نأ ليحتسملا  نم  هنأ  دقتعت  تنأو  كلقع  لخاد  خارصلا  ةديقملا يف  كتادقتعم  عيمج 

وه اذهو  .هيف  ةايحلا  ديق  ىلع  نوكت  تقو  كأ  وه  اذه  يقيفر ، اي  لفسألل ، لصت 

ةفاحل بهذت  امدنع  هب  ر  يذلا  فوخلا  نإ  .و  ربكأ  هيف  كل  ثدحي  يذلا  ناكملا 

لضفأ لمع  ىلإ  طقف  مجرتُي  عسوتلا ال  اذهو  .عستت  ةقيقحلا  كدويق يف  لعجي  كدويق 

م رارمتساب  برتقت  امدنع  .كتايح  نم  رخآ  لاجم  لك  يف  ثكب  عورأ  ءادأ  ىلإ  نكل 

لمعت يتلا  ةقيرطلا  طقف يف  ةقث  كأ  حبصت  نل  كنإف  اًديعب ، هعفد  نم  ًالدب  همواقت ،

اًقح ىرت  فوسو  .كتايح  اهب  شيعت  يتلا  ةقيرطلا  ةوق يف  كأ  اًضيأ  حبصتس  اإو  اهب ،

لوحتي فوخلاب  كؤل  يتلا  صرفلل  كناضتحاو  اًئيرج  كنوك  نإ  .ةيقيقحلا  كتوق  ىدم 
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كلتقي يذلا ال  ءيشلا  ' هشتين : لاق  كو  .كتوق  نطاوم  ىلع  كفرعيو  ةوق  ىلإ  عقاولا  يف 

."' كيوقي

نذإ .ةيصخشلاو  ةينهملا  ايحل  ديكأتلاب  ةديفم  اهنإ  .ياو  اي   ةشهدم ، ىؤر  هذه  "

"؟ ديج ءيش  ةقيقحلا  وه يف  يغتلا 

كيرتو كتاراه ، يقترت  نأ  عقاولا  يف  اهنك  ةبرطضملا  فورظلاو  .ديكأت  لكب  "

صخش يأل  نك  جلزتلاب ، رمألا  قلعتي  امدنع  رظنا ، .كتبعل  ززعتو  ةرتتسملا ، كبهاوم 

جلزتت فيك  وه  كتردقل  يقيقحلا  رابتخالا  نإ  .ةلهسلا  تاردحنملا  اًفرتحم يف  ودبي  نأ 

اًديج كبولسأ  ناك  اذإ  ىرت  اهنيح  اًديقعت ، رومألا  دادزت  امدنع  .ةبعصلا  تاردحنملا  يف 

.لعألا لاجم  يف  ةقدب  لثم  رمألاو  .عراب  جلزتم  تنأ  ىدم  يأ  ىلإو  .لعفلاب 

، ةفيعض ةسفانملاو  اًيوق ، داصتقالا  نوكي  امدنع  ًجن  حبصي  نأ  صخش  يأ  عيطتسي 

يقيقحلا كندعم  نع  فشكت  يتلا  كلت  يه  ةبعصلا  تاقوألا  .صلخم  كؤالمعو 

". ةقيقحلا هيلع يف  تنأ  يذلا  دئاقلا  عونو 

مهنب مضقي  ذخأو  هب ، صاخلا  شتيودناسلا  نم  ىرخأ  ةمضق  ذخأو  ياو  فقوت  

، ءاملا نم  ةعرج  ذخأ  نأ  دعب  .هتزنك  ىلع  عقت  زبخلا  نم  عطق  تناك  ثيح  ٍلاع  توصب 

.جلزتلا هيبشت  مادختساب  ةدايقلا  نع  رصبتسملا  هثيدح  لصاو 

، رظنا .كيلب  اي  هيف ، قّوفتلا  أدبت يف  فوس  هقداصت  ام  نكل  رمتسيس ، همواقت  ام  نإ  "

جاتحت تنأ  .اهعم  غتلل  كبولسأ  جاتحي  جلزت ، ردحنم  يف  ةيضرألا  غتت  امدنع 

أيهم ردحنم  ىلع  اهب  جلزتت  يتلا  ةقيرطلا  نإ  .ىذأتتو  عقت  فوس  كلذ  فالخب  .ملقأتلل 

ىلع قبطني  ءيشلا  سفن  .قيمع  ردحنم  ىلع  اهب  جلزتت  يتلا  كلت  نع  فلتخت  اًديج 

بيلاسأ يعدتست  ةديدجلا  فورظلا  .يلاحلا  تقولا  يف  اهب  لمعن  يتلا  ةقيرطلا 

". ملقأتلل جاتحت  تنأ  ةفلتخم .

اذه ناك  يتلا  سوردلا  ىلع  اًما  زكرم  انأو  تررك  ىذأتأو ،" طقسأس  كلذ  فالخب  "

.يل اهفشكي  لهذملا  قباسلا  فرتحملا  جلزتملا 

نود دوقت  نأ  وه  هقبطت  نأ  كنك  يذلا  ديحولا  لضفألا  بولسألاو  .حيحص  اذه  "

نيذلا كئلوأ  نع  لمعلا  يف  لضفألا  لصفيس  ام  يه  ةطيسبلا  ةركفلا  هذه  بصنم .

تايوتسملا عيمج  ىلع  ةداق  ينبت  ةمظنم  يأ  نإ  .لبقتسملا  ىلإ  هجتن  نيب  نوطقسي 
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، ةقيقحلا .ةبلقتملا يف  تاقوألا  هذه  هيف  تببست  يذلا  يغتلا  ربع  ةلوهسب  ر  فوس 

تاقوألا هذه  نأ  عقاولا  دجي يف  فوس  بصنم  نودب  ةدايقلا  ةفسلف  ىنبتي  عورشم  يأ 

". نونفدُيو سكاعملا  هاجتالا  مهوسفانم يف  سي  نيب  ةمعن ، يه  يدحتلاب  ةئيلملا 

"؟ ةمعن "

.ةلهسلا فورظلا  اًعراب يف  ودبي  نأ  صخش  يأ  عيطتسي  لوقأ : تنك  كف  .ديكأتلاب  "

ةمظنملا نم  ثكلا  رمألا  بلطتي  ؤبنتلل ،  ةلباقو  ةنمآ  لمعلا  ةئيب  تناك  امدنع  كلذل 

قوفو بعتلا ، زاج  اذإ  يوضوفلا ، ديلجلا  طسو  نآلا  اننكل  .ءنلاو  لاملا  ققحت  ل 

ينعي اذهو  .حجنيس  ام  وه  طقف  زيمتملا  بولسألا  .ةيشحوب  رادحنالا  ةديدش  لابج 

لقأ ةسفانم  هجاوت  اهنأ  دجت  فوس  اذه  مهفت  يتلا  تظنملا  .بصنم  نودب  ةدايقلا 

.ةبرطضملا تاقوألا  هذه  ءنلا يف  نم  ديزملا  قيقحتل  ثكب  كأ  صرفب  ىظحتو  ثكب 

ةدايز قيرط  نع  اهو  نم  عرستس  ةداقلا  نم  تاعومجم  نم  ةنّوكملا  تاكرشلا  نإ 

لالخ نم  لضفأ  اًقرف  ينبتو  مهوسفانم ، عجارتي  نيب  مهب  صاخلا  راكتبالا  لدعم 

لضفأ راتختو  بيردتلا ، تاينازيم  مهوسفانم  صلقي  نيب  صاخشألا  يف  رثتسالا 

مهفت ةبك  ةعرسبو  .سانلا  حيرستب  ةعانصلا  يف  مهوسفانم  موقي  نيب  بهاوملا 

ًاثك مدقتلل  تارتفو  مهل  اياده  ةقيقحلا  يف  يه  ةرقتسملا  غ  تاقوألا  نأ  تاكرشلا 

". مهب قاحللا  نم  نونكمتي  مهنأ ال  ةجردل  مهيسفانم  ىلع 

". عئار : " تددر

لكشب ىضوفلا  ناضتحا  ىلع  كعجشأ  اهب ، ر  يتلا  ةرتفلا  هذه  عم  ملقأتن  نذإ ل  "

مظعأ زيكرتل  ةعاجشلا  كلتماو  ةيكذ  تافزاج  مق  .رطخلاب  بّحر  .كيلب  اي  داج ،

كفواخم ىلإ  تلم  لك  .كفيخت  ةركفلا  هذه  تناك  ول  ىتح  صرفلا ، ربكأ  ىلع  كتاردق 

لك .ةلهذم  كقيرط  يف  أت  يتلا  تآفاكملا  تحبصأ  كتايدحت ، هاجتا  يف  تكرحتو 

.ةيقيقحلا ةدايقلا  نم  ديزملا  ترهظأ  اهلعف ، نم  فاخت  يتلا  ءايشألا  نم  ديزملا  تلعف 

.ديزملا تيقلت  قيمعلا ، يغتلا  طسو  اهسفن - ةايحللو   - كلمعل ديزملا  تمدق  لكو 

ام  " .ًاليلق اًفسلفتم  ودبي  وهو  اذه ، ياو  ركذ   وحنلا ،" اذه  ىلع  اًدج  ةلداع  ةايحلا 

كذخأيس لمعلا  لاجم  كابترالا يف  لكو  .همدقت  ام  عم  رشابم  لكشب  بسانتي  هذخأت 

". ةيده كلذ  لك   - ةعئار ةيده  اهنإ  .لجر  اي  ةليمج ، نكامأ  ىلإ 
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يذلا تقولا  اذه  نم  اهركذت  كيلع  بجي  يتلا  ةيقيقحلا  ةركفلاو  : " ياو فاضأ  

يه ةبوعص  كألا  ضرألاو  .ءظع  ةداق  ينبت  ةبرطضملا  تاقوألا  نأ  يه  اًعم  هيض 

لضفأ مدقت  يتلا  ةقتوبلا  يه  اًجاعزإ  كألا  فورظلاو  .جلزتملا  لضفأ  عنصي  ام 

اًبعرم نوكي  دق  هنأل  نكل  .يقيدص  اي  انثيدح ، نم  يساسألا  ءزجلا  اًقح  وه  اذه  .ةداقلا 

رومألا ماع  لكشب  بنجتن  نحنف  اهجلزت ، ىلع  اندتعا  يتلا  تاردحنملا  زواجتن  نأ 

انتايناكمإ نم  ديزملا  حلصتسن  ل  ةقلأتم  ةصرف  عّيضن  كلذ  لعف  يفو  .ةبعرملا 

ءاقبلل ةقيرط  ودبي  دق  لمعلا  يف  جاعزنالاب  رعشت  كلعجي  ام  ةمواقم  نإ  .ةنوفدملا 

اًدج يف ةطخ  ةروانم  اهنإ  ليوطلا ، ىدملا  ىلع  نكل  ةحماجلا ، تاقوألا  هذه  اًنمآ يف 

اًردغ كألا  تاردحنملا  ةقحالمل  صلاخلا  يبح  وه  اًقلأتم  اًجلزتم  ينلعج  ام  نإ  .عقاولا 

اهب اًعراب  حبصأس  يتلا  ةديحولا  ةقيرطلا  نأ  اًركبم  تملعت  دقل  .اًقمع  كألا  ديلجلاو 

ةروصب ةياغلل  ةبعصلا  يضارألا  ىلع  جلزتأ  نأ  يه  ةبوعص  ىصقألا  يضارألا  جلزت  يف 

يتلا ةربخلا  اًضيأ  ينتطعأ  دقل  .يلخادب  ةمظعلا  طقف  رهُظت  ةدارإلا   كلت  .ةمظتنم 

". اعلا تالوطب  عيمج  زوفأ يف  اهيلإ ل  تجتحا 

.تالوطبلا هذه  عم  نئج  اللا  تاليمجلا  تاديسلا  كلت  لكو  : " ةزمغب يموت  هعطاق 

.لعفلاب هتايح  مايأ  شاع  لجرلا  اذه  .ياو  تاياكح   ضعب  قدصت  دق ال  تنأ  كيلب ،

". رخآ تقول  اذه  كرتن  انعد  نكل 

قوف انه  غصلا  يقيدص  لمحأ  نأ  ديرأ  ال  انأف  رخآ ، تقو  يف  : " ياو قفتا  

، هتلق ام  رركأ  تنك  اذإ  فسآ  انأ  و   - كيلب اي  هيلإ ، لوصولا  لواحأ  ام  نإ  .موت  هتقاط ،

ةبرطضملا يف تاقوألا  هذه  نأ  وه  حاجنلا - ناوق  راركت  نمضتي  ديجلا  بيردتلا  نكل 

ةداق حبصن  ل  انم  دحاو  لكل  ةلهذم  اًصرف  ةقيقحلا  اهعم يف  لمحت  لعألا  لاجم 

مهتعقوق لخاد  ءابتخالاب  سانلا  مظعم  موقي  .لضفأ  ًالعأ  ينبن  لو  .يئانثتسا 

مهنإ .ضرألا  تحت  مهأجلم  ىلإ  نوبحسني  مهنإ  .اًديقعت  كأ  رومألا  حبصت  امدنع 

، فسأللو .مهب  ةصاخلا  ةحارلا  ةقطنم  جراخ  ًاليلق  مهدشي  ءيش  لك  اًديعب  نوعفدي 

زاجنإلاو ناقتإلاو ، ءنلا ، مهصرف يف  اًضيأ  اًديعب  نوعفدي  مهنإف  كلذ ، لعف  لالخ  نم 

عاجشلا صخشلا  .يقيدص  اي  اًدبأ ، كلذ  َسنت  ال  .برهي  ال  عاجشلا  صخشلا  .مئادلا 

". هيلع هفواخم  بلغتت  نأ  لبق  هفواخم  ىلع  بلغتي 

.ةميقلا ةلمجلا  هذه  ركذتأ  نأ  لمأ  ىلع  اهتررك  برهي ،" عاجشلا ال  صخشلا  "
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.Remarkables ةقطنم يف  ادنالزوين  يف  جلزتأ  تنك  امدنع  تارملا  ىدحإ  ركذتأ  "

ريدم ماق  .لماك  قابس  زاجنإ  ىلع  اًرداق  حبصأو  اًفرتحم  حبصأ  نأ  لبق  كلذ  ناك 

ىلعأ نم  دحاو  ةمق  ىلإ  قلستلاب  انأو  لكيام ، ىعدي  يملاع  جلزتم  وهو  جلزتلا ، ةسردم 

طاحأ يذلا  ذاخألا  لجلا  نم  ةبهرلاب  اًئلتمم  ينم  ءزج  ناك  ةمقلا ، ىلع  .تاعفترملا 

.قفألا ةفاح  ىلإ  يدؤت  ةبالخ  تاحبو  ةيبونجلا  بلألا  لابج  ةيؤر  عيطتسأ  تنك  .انب 

نأ فرعأ  تنك  كلذ  عم  .اًبوعرم  ينم  رخآ  ءزج  ناك  نكل  .اًدج  ةليمج  ادناليزوين 

جلزتمك يلاتلا  زيمتلا  ىوتسم  نم  باحسنالا  ةباث  وه  لبجلا  ىلع  نم  باحسنالا 

فوس كدويقل ، هجتت  امدنع  كيلب ، اي  تركذ ، ك  هنأل ، .ةقثلا  نم  ةعفترم  ةجردو 

"؟ تلعف اذام  نمخ  نذإ  .دويقلا  عستت 

ياو تلك   ضعب  اًددرم  تبجأ ، ردحنملا ،" تجلزتو  كفواخم  ىلع  تبلغت  دقل  "

.زيكرتب عمتسأ  يننأ  هل  حضوأ  ل 

ردحنملا كلذ  ىلع  تجلزتو  رفصلا ، ىلإ  يلخادب  فوخلا  توص  تضفخ  دقل  .معن  "

ىلإ تلم  دقل  .كلتمأ  ام  لك  هتيطعأ  دقل  .لبق  نم  ردحنم  يأ  ىلع  جلزتأ  لثم  

ىلإ تدعص  يننألو  .يدل  ام  لضفأ  ىلإ  تلصوو  ةفاحلا ، وحن  اردق  تعفدو  لبجلا ،

تسرفيإ ةمق  تمزه  دقل  .اًيلك  ةديدج  ةمق  ىلإ  تلصو  ةمقلا ، هتمدق  يذلا  يدحتلا 

دقل .ةلئاه  ةقيرطب  جلزتمك  راهم  تغت  دقل  .يقيدص  حابصلا ، كلذ  يف  ةيلخاد 

ناسنإك يسفنل  هكلتمأ  تنك  يذلا  يصخشلا  مارتحالا  ةلزنمو  .اذب  اإ  قلح 

لخادب اًقيمع  نمكت  تسرفيإ  ممق  كلت  انعيمج  .ءاقرزلا  ءسلا  عافتراب  تقلطنا 

اًدبأ فرعت  نل  تنأ  ركذت ، .موي  لك  اهقلستت  ل  كسفن  سيركتل  جاتحت  تنأ  .انبولق 

عفدت اذإ   قحب  شيعت  ال  تنأو  .برجت  اذإ   هقلست  كنك  يذلا  عافترالا  ىدم 

طسو ةتباث يف  تاوطخب  يش  وهو  ياو  لاق   كفواخم ،" ىلع  بلغتتو  تافزاجملاب 

.غصلا رجتملا 

.صخشلا فشكت  ةبعصلا  فورظلا  نأ  قمعب  نومهفي  بصنم  نود  ةداقلا  اذكهو  "

اًضيأ نوكت  ةفيخم ، اهنوك  نم  مغرلا  ىلع  ةبعصلا ، فورظلا  نأ  اًما  نومهفي  مهنإ 

راهظإل لضفألا  صرفلا  يه  ةبعصلا  تاقوألا  نأب  اًفثكم  ًهف  نوكلت  مهو  .ةشعنُم 

اوري نأ  ةصرف  لوح  اًقوشت  كأ  اوحبصأ  ةدش ، كأ  فورظلا  تناك  لك  .ةدايقلا 

، جاعزإلا ةمواقم  نم  ًالدب  كلذل  .مهيف  ام  مظعأ  اوغلبي  نأ  اًضيأو  يقيقحلا ، مهندعم 
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يتلا ءايشألا  نإف  ةقيرطلا ، هذهب  نوشيعيو  نولمعي  مهنألو  .هوحن  نوضكري  مهف 

رمأ هنإ  .حايترالاب  نورعشي  رمألا  ةياهن  مهلعجت يف  جاعزنالاب  لبق  نم  مهؤل  تناك 

اذهو .كأ  تعستا  كتحار ، ةقطنم  جراخ  لوطأ  اًتقو  تيضمأ  لك  كلذك ؟ سيلأ  عئار ،

فاضأ  ةيداع ،" لبق  نم  كفيخت  تناك  يتلا  ءايشألا  تحبصأ  تدد ، لك  هنأ  ينعي 

.ياو

". كيلب اي  كل ، ةميظع  ةركف  اهنإ  ، " يموت عطاق 

ءوض طّلست  اهنأ  ةبعصلا  تاردحنملا  جلزت  نم  اهتملعت  يتلا  ىرخألا  رومألا  نم  "

ودبي نأ  صخش  يأل  نك  ةلهسلا ، رومألا  يف  ليلق ، ذنم  تلق  .ويع ك  ىلع  فاشك 

.روهظلا يف  كفعض  أدبي  ةديدشلا ، تاردحنملل  لصت  امدنع  نكل  .اًقلأتم  ًجن 
كاسمإب قلعتت  يتلا  لئاسملا  ىتح  وأ  كنزاوت  وأ  كتفقوب  قلعتت  يتلا  تالكشملا 

اذكهو طغضلا ، تحت  اًعقاو  نوكت  كنأل  اهلك  فشكتت  ئطاخ  لكشب  نيدومعلا 

تنك اذإ  هنيسحتل  جاتحت  ام  ىرت  كنأل  ىرخأ ، ةصرف  هذهو  .رابتخالل  كبولسأ  عضخي 

". لضفأ حبصت  نأ  ديرت 

تحت بويعلا  مخضتت  ةبرطضملا .  لمعلا  فورظ  يف  لثم  رمألاو  : " تمهاس

"؟ اًحيحص سيلأ  طغضلا ،

فشتكت نأ  كنك  ةبيصعلا ، تاقوألا  لالخ  يصخشلا ، ىوتسملا  ىلع  .حيحص  "

يغتلا تاقوأ  لالخ  تظنملا ، ىوتسم  ىلعو  .كدويقل  اًكردم  حبصتو  كفعض 

ةعرسب ل زكرمتلا  نم  نكمتت  ثيحب  اهديقي  ام  كردت  نأ  تاكرشلل  نك  يقيقحلا ،

فورظ نأ  مهفت  ةيكذلا  ةيراجتلا  تاسسؤملا  .ةيحبرو  ةيلعافو ، ةءافك ، كأ  حبصت 

". اًحاجنو ةعرس  كأ  مهلعجتس  يتلاو  ةيناجم  ةيراشتسا  حئاصن  مدقت  ةبعصلا  لمعلا 

حرتقت كنأب  رعشأ  انأ  كلذل  .ياو  اي   هلك ، رمألا  ىلإ  رظنلل  ةعئار  ةقيرط  هذه  "

ىضوفلا عيمج  ىلإ  ليمأ  نأو  جاعزنالا ؟ عم  اًحاترم  حبصأ  نأ  ملعتأ  نأ  يساسأ  لكشب 

ثبشتي لثم  ةدقلا ، يفرصتو  يكفت  ةقيرطب  كسمتلاو  باحسنالا  لباقم  ةدوجوملا 

". لبجلاب فئاخلا  جلزتملا 

دئاقك بك ؛ لكشب  ةيلعاف  كأ  حبصتو  ومنت  نأ  ةيدجب  ديرت  تنك  اذإ  طقف  "

روص لضفأ  ىلإ  لخادملا  اهسفن  يه  فوخلاب  رعشت  كلعجت  يتلا  ءايشألا  نإ  .صخشكو 
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مهنأ يه  نيزيمتملا  ةداقلل  ةيمويلا  تاسرملا  نم  ةدحاو  نإ  .كلخادب  ةدايقلا 

وأ و  يأ  كانه  نوكي  نل  رظنا ، .مهدويق  نوهجاوي  مهلعجيو  مهدد  اًئيش  نولعفي 

نإ .كدسج  لخاد  جاعزنالاو يف  كتدعم  فيوجت  رتوتلاب يف  روعشلا  كلذ  نود  مدقت 

ئطاخو ئيس  رمأ  جاعزنالاب  روعشلا  نأ  رغصلا  ذنم  اننوملعي  انعمتجم  يف  ةيبلاغلا 

ال نحن  .اًراغص  ىقبنو  سفانتن  اذكهو  .رمألا  فلك  هم  هبنجت  بجي  ساسحإ  وهو 

اننأل نكل  .ةفلألاو  نامألاب  رعشن  ثيح  ةداتعملا  ةطشنألاو  تورلا  نم  دعبأ  رماغن 

باستكا يف  لشفن  نحن  .تارماغم  يأ  ربتخن  ال  اننإف  مولعملل ، نمآلا  ذالملاب  كسمتن 

". ةمقلل اًدبأ  لصن  نحنو ال  .ةديدج  ٍضارأ 

". جلزتن نل  يلاتلابو  ، " ةماستباب تلق 

ةقيرط يه  يغتلا  اهبلجي  يتلا  صرفلا  ةمواقم  نإ  .يقيدص  اي  معن ، ، " ياو دكأ  

". توملل اًنزح  كألا  ةقيرطلاو  .شيعلل  ةيواسأم 

لمعي ناك  .كيلب  اي  اذكه ، أ  يفوت  دقل  : " فاضأ مث  .ةظحلل  اًتماص  ياو  لظ  

ألاب هساسحإ  دلبي  ل  ةليل ، لك  .هتايح  لاوط  عنصملا  سفن  يف  ةعاس  ةرشع  يتنثا 

تنك .هسفن  ءاهلإب  هبلق  عجو  نم  صلخت  يغبني ، ك  اهشيعي  ال  ةايح  يف  يفطاعلا 

لذب عطتسي  هنكل   .انل  لضفألا  اًقح  ىنمتي  ناك  .بيط  صخش  هرهوج  هنأ يف  فرعأ 

نم ناك  يذلا  دئاقلا  ىلع  ةفطاخ  ةرظن  يقلي  نأ  اًدبأ  عطتسي  .يفاضإ   دوهجم  يأ 

نود .اًما  اهسفن  ةقيرطلاب  شيعلاو  لمعلا  رمتسا يف  كلذل  .هيلع  حبصي  نأ  نكمملا 

.رمعلا نم  تسلاو  ةيناثلا  يف  وهو  ىفوت  دقل  .عسوتلا  نود  .ةفزاجملا  نود  .لوصولا 

هنأكو .ةمهم  نكت  لماكلاب   هتايح  نأكو  رمألا  ادب  دقل  .دحأ  ظحالي  نأ  نودو  ءودهب 

وحن ضكرلاو  هفواخم  ىلع  بلغتلا  نم  اًدج  اًفئاخ  ناك  هنأل  اذه  لك  .ببس  نود  شاع 

حمس هنأل  اذه  لك  .ةحارلا  ةقطنم  ةرداغم  ىلع  ؤرجي  هنأل   اذه  لك  .همواقي  ناك  ام 

ببسب سيل  ' ةعئار : ةقيرطب  اكينيس  فوسليفلا  اهلاق  دقل  .هنم  لاني  نأب  كشلا  توصل 

تلز ام  انأ  . ' ةبعص ءايشألا  نوكت  ؤرجن  اننأل ال  نكلو  ؤرجن ؛ اننأ ال  ةبعص  ءايشألا  نأ 

كلذ كلسأ  نل  يننأب  يسفن  دعأو  .هركذتأ  نأ  نود  موي  ر  ال  .ًاثك  يدلاو  يف  ركفأ 

". قيرطلا

". ياو اي   كدلاو ، نع  كلذ  عسل  ىسألاب  رعشأ  انأ  : " فطلب تثدحت 
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يدلاو لاثم  حبصأو  .يتيوقت  تببست يف  ةيساقلا  يتلوفط  نإ  .يقيدص  اي  فسأتت  "ال 

.اهب ايحأ  نأ  بجي  يتلا ال  ةقيرطلاو  هلعف  ّيلع  بجي  ام ال  حضوت يل  ةيريذحت  ةصق 

.قدصب شيعلاو  سفنتلا  ب  قرفلا  ينتملع  دقل  .ىرخأ  ةيده  تناك  اذكهو 

ةعانقلا نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةعانقلاب ؛ روعشلا  ىلع  ومنلا  رايتخال  ةقلطملا  ةرورضلاو 

تيضمأ لك  هنأ  ةركف  ركذت  كلضف  نم  لاح ، ةيأ  ىلع  .صقلا  ىدملا  ىلع  لضفأ  ودبت 

ًاثك يف اذه  كدعاسي  فوس  .كتحار  ةقطنم  تعستا  ةحارلا ، مدع  ةقطنم  كأ يف  اًتقو 

.ياو رمأ   كيعارذ ،" كبشا  ًالهم ، .بتكلا  رجتم  كلمع يف 

.ينم بلُط  تلعف ك 

"؟ اذكه كيعارذ  كبشت  تنأو  كروعش ، ام  "

هذهب ّيعارذ  كبشأ  اًاد  انأ  .نظأ  ام  ىلع  يداع ، روعش  هنإ  .فرعأ  ال  ، " هل تفرتعا 

". نيرمتلا اذه  نم  ضرغلا  ام  اًما  اًدكأتم  تسل  انأ  .ةقيرطلا 

ةقيرطب كيعارذ  كبشا  نآلا  .ةقيقد  لالخ  اًحضاو  رمألا  حبصي  فوس  .قلقت  "ال 

". ةداعلا اهب يف  هكبشت  يتلا  ةقيرطلل  ةسكاعم 

كبشأ انأ   .رسيألا  قوف  نألا  يعارذ  عضأ  نأ  ىلع  يسفن  تربجأ  ةداعلل ، اًضقانم 

.اًبيرغ رمألا  ناك  دقل  .ايح  اًقلطم يف  اذكه  ّيعارذ 

". اًبيرغ ودبي  اذه  ، " ياو يتل  تركذ 

عتمتسي هنأ  ةيؤر  عيطتسأ  تنك  .ةيلستلا  هيلع  ودبي  وهو  دهاشي  يموت  ناك 

.هتقوب

ودبي فوس  اًديدج ، اًئيش  برجت  امدنع  .كيلب  اي  اًبيرغ ، نوكي  نأ  بجي  : " ياو لاق  

ةيلقع نإ  .أطخ  بكترت  كنأب  اًبيرغ ، ودبي  ام  ءيش  نوك  نأ  ماعلا  يأرلا  كربخيس  .اًبيرغ 

ءيشلل اًددجم  دعف  ةحارلا ، مدعب  اًروعش  ثعبي  ءيش  كانه  ناك  اذإ  هنإ  لوقت  هجلا 

، يغتلاو ومنلا  وحن  ضكرت  تقو  يأ  يف  هركذت ، ىلع  كعجشأ  تنك  نكل ك  .يعيبطلا 

ةقطنم رداغت  كنأ  طقف  ينعت  اهنإ  .ةديج  ةمالع  اهنإ  .ةبارغلاب  روعشلا  هب  طبتري 

عضو متيو  اهتفاضإ ، متت  فرصتلاو  كفتلل  ةديدج  اًقرط  نأو  كب ، ةصاخلا  نامألا 

ىلع يلاثم -  ءيش  نم  هل  اي  .ةيصخشلا  كدودح  عيسوتو  ةفرعملا ، نم  ةديدج  لاكشأ 

". اًبيرغ ودبي  هنأ  نم  مغرلا 
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"؟ ديج بيرغلا  ءيشلا  نذإ  ، " اًكحاض هتلأس 

.غتت ال  تنأف  اهنع ، انثدحت  يتلا  ةحارلا  مدعب  رعشت  اذإ   عبطلاب ! كلذك  هنإ  "

". بك لكشب  كتقو  ردهت  تنأو  .ومنت  تنأ ال 

ناك .يردص  ىلع  اهب  هتعضو  يتلا  ةديدجلا  ةقيرطلاب  كوبشم  ّيعارذ  تيقبأ 

.ةراثإ دادزي  رمألا 

ىلإ كبلجل  اًمزال  ًاضحت  ناك  ىضوفلا ، لك  هيف  ا  كيضام ، ءيش يف  لك  نأ  ملعت  له  "

يف هيلع  تنأ  يذلا  دئاقلا  ىلإ  ةزفقلاب  موقت  ل  ًاخأ  اًدعتسم  نوكت  ثيح  ةفاحلا 

.ةقثب ياو  لاق   لجر ،" اي  اًعئار ، ناك  كل  ثدح  ام  لك  نإ  ةقيقحلا ؟

". ياو اي   كلذ ، مهفتأ  انأ  ، " هل تفرتعا 

يأ قيقحت  متي  ال  برحلا ، يفف  .برحلا  هتيضمأ يف  يذلا  تقولا  كأ يف  تركف  دقل 

ويرانيسلا نم  بورهلاو  .ضرألا  تحت  أجلم  ىلإ  برهلا  لالخ  نم  ةميق  يذ  ءيش 

ةياهنلا يف  بساكملا  ثدحت  ةدحوك ، .قالطإلا  ىلع  ًالطب  صخش  يأ  لعجي  بعصلا  

ضقنن مث  لماك  وحن  ىلع  ةيجيتارتسالا  انتطخ  ذيفنتب  موقن  ةكرعملا ، ةدح  يف  امدنع ،

تناك ربكأ ، ةدوجوملا  رطاخملا  تناك  لكو  .رطخلا  ديدهت  نع  لفاغ  رصنلا  ىلع 

كلعجت دق  .ياو  هب   ركذي  ناك  ام  طبضلاب  وه  اذه  مظعأ . ةحاتملا  تآفاكملا 

.ةزاتمم ةروصب  انمدخت  ةقيقحلا  يف  اهنكلو  ئيس ، ساسحإب  رعشت  ةبعصلا  تاقوألا 

رعشن انلعجت  اهنإ  معن ، .ةنكاسلا  انتايناكمإب  انلصّوت  اهنإ  .ةبالص  كأ  انلعجت  اهنإ 

نكل .انبولق  لخاد  فوخلا  ثتو  انلوقع  لخاد  شوشتلا  قلخت  اهنإ  معن ، .جاعزنالاب 

ىلإ يدؤت  يتلا  فورظلا  اهسفن  يه  ةدشب  انادحتت  يتلا  فورظلا  نأ  يه  رمألا  ةقيقح 

.ةيضرملا انتازاجنإ  ىلإو  .مظعألا  انئا 

يأ نأب  قيمع  مهفب  نوعتمتي  ءظعلا  ةداقلا  : " يراكفأ أرقي  ناك  هنأكو  ياو ، لاق  

هذه يفو  .لعفلاب  اًدج  ديج  ءيش  وه  صخشك  ومنتو  عسوتت  نأ  ىلع  كدعاسي  ءيش 

.ةاجنلل بولسأ  لضفأ  وه  كتدايق  ام يف  لضفأو  كسفن  ةيمنت  نإف  ةبلقتملا ، تاقوألا 

نأ لبق  ككفتت  نأ  ءايشألا  ىلع  بجي  نايحألا  نم  ثك  يف  هنإ  لوقأ  نأ  اًضيأ  بجي 

مدقتلا قيقحتل  ناكم  ىلإ  لصت  نأ  عيطتست  تنأ ال  .لضفأ  ةقيرطب  اهئانب  ةداعإ  نكُ 

تنك ام  لك  نم  لوحتت  نيب  كنأل ، بعرم  رمأ  هنإ  .رايهنالا  نم  ةرتفب  ر  نأ  نود 
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ءادأ ةقيرط  ىلإ  ةقباسلا  كلمع  ةقيرط  نمو  هيلع  حبصت  نأ  كنك  ام  لك  ىلإ  هيلع 

طسو جراخلا  كنوكو يف  .ةرتفل  لوهجملل  جزللا  ديلجلا  طسو  جراخلا  نوكت يف  لضفأ ،

كساسحإ هجو  يقترت يف  تنأ  .انفواخم  مظعأو  ةديقملا  انتادقتعم  رهظُي  لوهجملا  رفق 

يذلا يساسألا  ءيشلا  .سفنلا  يف  ةقثلا  مدع  عم  هجول  اًهجو  لباقتتو  .نامألا  مدعب 

ومنلا هاجتا  برقأ يف  كرحتت  تقو  يأ  هنأ يف  وه  ةرتفلا  هذه  لالخ  همهف  كيلع  بجي 

نم ءزج  درجم  اذه  .حطسلا  ىلع  كفواخم  رهظت  فوس  قيمعلا ، يغتلا  نضتحتو 

ةيرطفلا ةدايقلا  تايناكمإ  نم  ديز  ضوهنلاو  ةديدج  تاراهم  ةيمنت  ةيلمع 

نإ .ديدج  بولسأ  ىلإ  ليو  شيعلل  ميدقلا  كبولسأ  نع  ىلختت  تنأ  .كلخادب 

جاعزنالاب اًروعش  ثعبي  اذهو  ىعادتت ، اهيلع  فقت  نأ  اًداتعم  تنك  يتلا  تاساسألا 

نإ .اذه  يف  بيع  دجوي  ال  .جاعزنالاب  روعش  درجم  هنإ  ىرخأ ، ةرم  نكل  .ديدشلا 

لضفأ ىرخأ  دييشت  متي  ل  ككفتلل  جاتحت  ةيديلقتلا  كتمظنأو  ةدقلا  كتاساسأ 

قفدتي ىضوفلا  نم  .حوضولا  اًاد  أي  كابترالا  نم  نكل  .يغتلا  لمعي  اذكه  .اهنم 

ىلإ ةقيقحلا  يف  لصت  فوس  يغتلا ، ةيلمع  عم  فوخ  نود  تيقب  اذإو  .ماظنلا  اًاد 

ةيلمع أدبت  نأ  لبق  اًدوجوم  ناك  يذلا  كلذ  نم  ظوحلم  لكشب  لضفأ  ديدج  ماظن 

". لّوحتلا

". مدقتلا ىلإ  يدؤي  رايهنالا  نذإ  ، " هيلع تدكأ 

تافزاج مقو  كجعزي  ام  هاجتا  برقأ يف  كرحتلا  رمتسا يف  طقف  .ملستست  .معن ال  "

، اًيموي هاشخت  ام  لمعب  مق  .ماظتناب  يشالتلا  يف  كفواخم  لك  أدبت  فوس  .ًءاكذ  كأ 

ال حبصتو  سفنلاب  ةقثلا  ينبت  اذكه  .موي  لك  ةقانأب  ةوق  ىلإ  فوخلا  لّوحت  فوسو 

، كلذ لعفت  ةرم  لك  يفو  .ربكألا  كصرف  رتخا  .يغتلا  نضتحا  .رطاخملا  عفدا  .رهُقت 

يأ نوكي  ثيح  ناكم  ىلإ  اًعيرس  لصتسو  .دوقولا  نم  ديزملاب  كلخادب  دئاقلا  ىذغتي 

نم مغرلا  ىلع  لوقأ ، اًقباس  هتمدختسا  يذلا  جلزتلا  هيبشت  ىلإ  ةدوعلابو  .اًنكمم  ءيش 

يتلا اًنمأ  نكامألا  كأ  عقاولا  هنإف يف  كفيخي ، لبجلا  كلذ  ةمق  ةفاح  ىلع  كدوجو  نأ 

جراخلا يف  نوكت  امدنع  .مويلا  اهب  دجاوتي  نأ  لعألا  لاجم  يف  صخش  يأ  عيطتسي 

ةقيرطلا نع  ىلختتو  نزاوتلا ، مدعب  رعشتو  هلك ، يغتلا  نضتحتو  ةفاحلا ، كلت  دنع 

يذلا ديحولا  ناكملا  هنكل  .ًالهس  سيل  كلذ  لك  رومألا ، اهب  زجنت  نأ  اًداتعم  تنك  يتلا 

، هآ .لجر  اي  ةديدشلا ، ةيرحلل  ناكم  اًضيأ  هنإ  .تقولا  نم  ثكلا  ةداقلا  هيف  يض 
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اهنوك ىدعتت  ال  صخشكو  دئاقك  كمدقت  لسلست  يتلا  فواخملا  عيمج  ةبسانملابو ،

نأ ىلع  اًدج  ةبك  ةايحلا  نأل  اهب ! ناإلا  نع  فقوت  .كسفنل  اهتجّور  يتلا  بيذاكألا 

". اهيف ةغص  انمالحأ  نوكت  نأ  ىضرن 

انه يف مويلا  كعسل  ديدشلا  ماهلإلاب  رعشأ  .ياو  اي   وتلل ، هتلق  ام  تببحأ  دقل  "

". كرجتم

". رمعلا كمدقت يف  عم  نسحتت  كش  الب  تنأ  اًضيأ ، انأو ، : " سحب يموت  فاضأ 

.لضفأ ةداق  ينبت  ةبرطضملا  تاقوألا  نأ  فيك  نع  همالكل  داع  مث  ياو ، كحض  

أدبت يف نأ  وه  بصنم  نودب  ةدايقلا  ةقيرط  نم  اًيساسأ  اًءزج  نإ  .كيلب  اي  رظنا ، "

نم جأ  تنك  كنكل  كلمع  موي يف  لك  هلعف  كيلع  بجي  هنأ  فرعت  ديزملا م  لعف 

ال نوظوظحملا  صاخشألاف  .ناكم  يأل  كلصوي  ال  بعرلا  نإ  .يضاملا  يف  هب  موقت  نأ 

نم كلذ  نولعفي  مهو  .ظحلا  نوعنصي  نوظوظحملا  صاخشألا  .ظحلا  ىلع  نولصحي 

تاردحنم ىلع  ءاقبلا  نإ  .ةزيمتملا  صرفلا  زاهتناو  ةئيرج  تافزاج  مايقلا  لالخ 

جاتحت تنأ  .اًفرتحم  اًجلزتم  حبصت  نأ  ديرت  تنك  اذإ  ةقحلاب  مستي  رمأ  وه  ئدتبملا 

لئاه ردقب  كئالتما  يف  ببستت  فوس  معنو ، .ةبوعص  كألا  تاردحنملا  ىلإ  لاقتنالل 

". جاعزنالا نم 

"؟ اًحيحص سيلأ  ومنلا ، ةيلمع  نم  ءزج  اذه  نكل  "

دوجولا نإ  لوقأ  ببسلا  اذهل  .ومنلا  مدع  ينعي  جاعزنا  دوجو  مدع  نإ  .طبضلاب  "

". اًنمأ كأ  ةقيقحلا  وه يف  اًرادحنا  كألا  تاردحنملا  ىلع 

"؟ ًالعف يقيقح  اذه  له  ، " قدصب هتلأس 

نلف .لشاف  جلزتمك  ءاهتنالل  ةدكؤم  ةقيرط  ةلهسلا  ضرألاب  كسمتلا  نأل  ديكأتلاب ، "

يهتنيس نكل  ئدتبملا ، تاردحنم  ىلع  اًنئمطمو  اًنمآ  حبصت  نأ  لواحتس  .اًدبأ  نسحتت 

عقاولا يه يف  ةلهسلا  تاردحنملا  هذه  نذإ  .يداعلا  ءادألا  قراغ يف  تنأو  لاحلا  كب 

". كفده وه  كتايناكمإ  ىصقأل  لوصولا  ناك  اذإ  ةنمآ -  نكامأ غ 

اي حيحص ، اذه  له  لمعلا ، ةدايقلاب يف  رمألا  قلعتي  امدنع  قبطني  هيبشتلا  سفنو  "

يننأ ببسب  لضفأ  ةروصب  ءادألل  صرفلا  زاهتناو  يغتلا  ناضتحا  ضفر  نإ  ياو ؟  

ةرملاب نمآ  ناكم غ  ةقيقحلا يف  ينعضي يف  ةحارلا  ةقطنم  لخاد  اًنمآ  ىقبأ  نأ  لواحأ 
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". يتنهم لشفلا يف  ىلإ  يدؤيس   هنأل  .طخو 

فوس لمعلا  لالتخالا يف  نم  ةرتفلا  كلت  ةقيرطلا يف  هذهب  فرصتلا  نإ  ةقيقحلا ، "يف 

كأ وه  ومنلاو  يغتلا  ضفر  نإ  قحم : تنأ  كلذل  .حجرألا  ىلع  كدرط  يف  ببستي 

.ةمعاد ةروصب  ياو  ركذ   اهب ،" دجاوتت  نأ  كنك  يتلا  ةنمآلا  نكامألا غ 

نأ ةوقب  رثؤم  رمأ  هنإ  : " قجسلا شتيودناس  نم  ديزملا  مضقأ  انأو  ةحارصب ، تلق 

كأ عقاولا  وه يف  ةبوعص ، فورظلا  كأ  تحت  ةفاحلا ، دنع  يغتلا  ناضتحا  نأ  عمسأ 

". ةقرافم نم  اهل  اي  .اهب  دجاوتلا  نك  يتلا  ةنمآلا  نكامألا 

نوبنجتي لعألا  باحصأو  فظوملا  مظعم  .يغتلا  ةقرافم  اهنإ  يقيدص ، اي  "

نم لحنتس  لكاشملا  نأ  نولمأيو  ديلجلا  مهسأر يف  نوزرغي  مهنإ  .يغتلا  عم  لماعتلا 

لعألاب اوكس  اذإ  ماري  ام  ىلع  حبصيس  ءيش  لك  نأب  نورهاظتي  مهنإ  .اهسفن  ءاقلت 

غ ةقيرطلا  نإ  .يداعلا  بولسألا  بهذ  دقل  .ثدحي  نل  اذه  نكل  .داتعملا  لكشلاب 

ودعلا نآلا  ةعانقلا  تحبصأو  .ديدجلا  داتعملا  لكشلا  يه  تحبصأ  لمعلل  ةداتعملا 

نأو .فرجلا  ةفاح  دنع  وه  هيف  دجاوتتل  ًءاكذو  اًنمأ  كألا  ناكملا  نإ  رصنلل . لوألا 

تاردحنملا بحأ  انأ  .دئاقك  ومنت  ل  كحلاصل  اهمدختستو  .تايغتلا  عيمج  بحت 

ا ركذتو  .ةايحلا  ديق  ىلع  يننأب  رعشأ  ينلعجت  اهنإ  لوقأ ، لثم  .لجر  اي  ةبعرملا ،

.لبحلا ىلع  كانه  ايُحت  ةايحلا  ' ةعاربب : لابحلا  ىلع  سي  ناك  يذلا  ادنيلاو  لراك  هلاق 

ةفاح ىلع  نوكت  امدنع  ةروص  ىصقأب  شيعت  تنك  ول  اذام  . ' راظتنا درجمف  ةيقبلا  امأ 

"؟ اهبنجتت دق  اذامل  ومنلا ؟

.شتيودناسلا نم  ىرخأ  ةمضق  لوانتأ  انأو  هتبجأ ، يقطنم ،" اذه  "

تحت ءيش  لك  ناك  اذإ  ' ةرم ، تاذ  قابسلا ، تارايس  دئاق  يتيردنأ ، ويرام  لاق  دقل  "

يف هنأل  ىرخأ  ةرم  اًئيش  رركأ  نأل  ةجاح  يف  انأو  . ' ديدش ءطبب  ست  تنأف  ةرطيسلا ،

يغتلا نإ  .اهئانب  ةداعإ  متي  نأ  لبق  ككفتت  نأل  ًالعف  ءايشألا  جاتحت  ةيمهألا : ةياغ 

اهيلع ينُب  دق  يتلا  تاساسألا  مطحي  نأ  هناكمإب  معن ، .ام  عون  نم  رهطُم  وه  قيمعلا 

ل راهنت  نأل  جاتحت  ةدقلا  تاساسألا  هذه  نأ  ار  نكل  .كلمع  ةقيرطو  ككفت 

ب عقت  يتلا  لّوحتلا  ةيلمع  ءانثأو  .اهنم  لضفأ  تاساسأ  بيكرتل  ةحاس  حمست 

رتوتلاب اًئيلم  تقولا  نوكي  اهناكم ، عضوت  يتلا  ةديدجلاو  راهنت  يتلا  ةدقلا  ةينبلا 
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رمألا ودبي  .ةشارف  ىلإ  لوحتت  يتلا  ةقلا  هبشي  رمألا  نأ  ار  نكل  .ًالعف  اًبلقتمو 

نإ ' خاب ، دراشتير  اورلا  لاق  .ًالج  كأ  ءيش  رهظي  ىضوفلا  هذه  نم  نكل  اًيوضوف ،

ةداعلا يف  وه  لالتخالا  نإ  . ' ةليمج ةشارف  سانلا  هاري  اعلا  ةياهن  ةقلا  هيمست  ام 

ديدجلا لصي  نأ  لبق  ميدقلا  ةلازإ  بجي  .رهظت  يتلا  ةيقيقحلا  تانيسحتلا  ةيادب 

". لضفألاو

ناك ًاغص ، ناك  امدنع  هنأ  ةرم  تاذ  ربخأ  ًالفط ، تنك  امدنع  .يدج  يف  تركف 

.اهتقنرش نم  جورخلا  لواحت  ةقري  دهاش  مايألا  دحأ  .تاشارفلا يف  عم  بعلي  نأ  بحي 

مدقي ل  ةلواحم  يف  كلذل ، .مدقت  يأ  ققحت  و  بعاتم  هجاوت  تناك  اهنأ  ادب  نكل 

نم ةيقبتملا  ءازجألا  قيزمتب  ماقو  هب  ةصاخلا  بيجلا  ةاوطم  جرخأ  ةدعاسملا ،

هنإ يدج  لاق  .ةعرسب  ةقلا  تتام  ةسيفن ، ةشارفك  جورخلا  نم  ًالدب  نكل  .ةقنرشلا 

ىلإ ومنت  ل  ةقنرشلا  ربع  كرحتلا  ةاناعم  رابتخال  جاتحت  تناك  اهنأ  اًقحال  ملعت 

ادب دقل  .ناطلا  ةصرف  نم  ةقلا  مرح  دق  هنإف  اذه ، ثودح  عنم  لالخ  نمو  .ةشارف 

لمعلا ةاناعملا يف  تارتفو  ةبرطضملا  تاقوألا  نأ  هب ، ربخي  ياو  ناك   ام  لالخ  نم 

.انيدل ام  لضفأ  نع  بعتلاو  .ةحنجأ  ةيمنتل  ةهباشم  صرف  ةقيقحلا ، يف  يه ،

اًصخش مّلعأ  تنكو  جلزتلل  ًلعم  لمعأ  تنك  امدنع  ركذتأ  : " هثيدح ياو  لصاو  

تنك .ةرم  لوأل  ءاج  امدنع  اًديج  اًجلزتم  ناك  هنإ  لقن  انعد  .لبجلا  ىلع  ام  اًسرد 

ةكراش موقأ  تنكو  .لضفأ  لكشب  جلزتي  نأ  هملعأ  ل  تانيرمتلا  ضعب  ربع  هذخآ 

اذام نمخ  اًنسح ، .ةمدقتملا  بيلاسألا  نم  ةمزح  هل  مدقأو  ةديدجلا  ميهافملا  ضعب 

"؟ سردلا يقلت  دعب  هجلزتل  ثدحي  ناك 

". نسحتيس حضاو ، لكشب  ، " هتبجأ

". أوسأ ةروصب  جلزتي  ةقيقحلا  هنإ يف  .ال  "

"؟ داج تنأ  له  ليحتسم ؟ "

نإ كيلب ، اي  رظنا ، .ديدجلا  ملعتلا  جمد  متي  نأ  ىلإ  طقف -  ةصق  ةرتفل  نكل  .معن  "

ميطحت ىلإ  نآلا  دوجوم  تنأ  ثيح  نم  قالطنالا  وه  ومنلاو  يغتلا  ةيلمع  نم  اًءزج 

هيبشت جلزتلا  ىرخأ ، ةرم  .لضفأ  ةقيرطب  ءانبلا  ةداعإ  نم  نكمتت  ثيحب  هتفرع  ام  لك 

هنكل ةديدجلا ، ةلهذملا  تاراهملا  هذه  عيمج  يليمع  ملعتي  فوس  .كلذ  ىلع  عئار 

١١٠



ىلإ ةجاحب  ناك  هنإ  .يعم  سردلا  ىقلتي  نأ  لبق  اهب  جلزتي  ناك  يتلا  ةقيرطلا  لطع 

نم يلاتلا  ىوتسملا  ىلإ  لصي  ل  فلتخم  لكشب  فرصتلاو  ةفلتخم  ةقيرطب  كفتلا 

". كابترالاب ةئيلم  لّوحتلا  نم  ةرتفب  رم  ًتح  هنإف  اذكهو  .جلزتمك  زيمتلا 

". رايهنالا ، " تررك

اورعش بالطلا  ضعبو  اًعورم ، رمألا  ادب  دقل  .ككفتو  هبولسأ  راهنا  دقل  .طبضلاب  "

ول ىتح  اهب ، اومزتلي  نأو  .يغتلا  ةيلمع  اوربصي يف  نأل  ةجاحب  اوناك  مهنكل  .طابحإلاب 

اهب نوركفي  اوناك  يتلا  ةدقلا  ةقيرطلل  ةدوعلاو  مالستسالا  يف  ةبغرب  اورعش 

ءيش لك  ناك  .ئطاخ  ءيش  كانه  نكي  .اهب   نوجلزتي  اوناك  يتلا  ةدقلا  ةقيرطلاو 

". اًعئار مهجلزت  حبصأ  فيك  ىرت  نأ  لهذملا  نم  ناك  اورباث ، امدنعو  .ماري  ام  ىلع 

، نيروبصو نيرباثم  انك  اذإ  نكل  .ةيوضوف  ةيلمع  اهسفن  يغتلا  ةيلمع  اذكه  "

"؟ اًعيمج هديرن  يذلا  مدقتلا  ىلع  لصحن  فوسف 

حجني ءيش  نأكو ال  رمألا  ودبي  دقو  فصتنملا . اًاد يف  اًيوضوف  نوكي  يغتلا  .معن  "

رومألا لعجتو  ملعتت  ل  كعسو  يف  ام  لضفأ  لذبت  تنك  اذإ  نكل  .ثدحي  ءيش  الو 

ل .انعيمج  هديرن  يذلا  مدقتلا  هاجتا  يف  برقأ  كرحتت  ةقيقحلا  يف  تنأف  لضفأ ،

اوناك المع  نأ  ا  .ربصلاب  ىلحتت  نأو  اًرباثم  نوكت  نأ  ديكأتلاب  بجي  يغتلا ، نقتت 

مهنإف تاهيجوتلا ، اوجمديل  تقولا  ضعب  مهسفنأ  نوحنو  هايإ  مهملعأ  ام  نوسرا 

اًاد مهنإ  .مهبولسأ  ةشهدم يف  تانيسحت  اوأر  ثيح  ناكمل  لوصولا  اًدبأ يف  اولشفي   

". ثكب اوءدب  لضفأ م  نوهتني 

لكشب تظنمللو  صاخشأك  انل  يغتلا  ةمظع  ىدم  لبق  نم  كردأ  انأ   : " تركذ

". لودلا ىتح  وأ  تاعمتجملا  وأ  سرادملا  وأ  لعألا  نع  ثدحتن  انك  ءاوس  ماع ،

لوح اًاد  رودي  رمألا  .اًديج  نوكي  نأب  هل  حمست  نأ  ترتخا  اذإ  : " ياو لاق  

هنأ يأ  كب -  لعفُي  ءيش  يغتلا  نأب  رعشتو  هتمرب  رمألل  ةيحض  حبصت  دق  .رايتخالا 

". اهيلع ةرطيس  يأ  كل  ةيجراخ ال  ةوق 

". بصنم نود  اًدئاق  حبصأل  مدقتأو  ةيرطفلا  وق  مدختسأ  نأ  يننك  وأ  : " هتعطاق

رايتخالا اًسرم  ةدايقلا : ىلإ  ةيحضلا  نم  كرحتتو  .يقيدص  اي  رمألا  تمهف  دقل  "

يغتلا عيمج  نضتحت  ثيح  ةيلقعلا  ىلإ  اهنيح  لصت  مث  .قرفلا  لك  ثدحُيس  يذلا 
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.كيدل ةدايقلا  تاردق  ززعت  ل  اذه  لغتست  تنأ  .كحلاصل  همدختستو  لالتخالاو 

كلت تنك  اذإ  ع  رظنلا  ضغب  لضفأ ، لمع  ءانب  يف  كرودب  موقت  ل  هرّخستو 

لك نم  ديفتست  تنأو  .ال  مأ  كلذ  لعفل  عيفرلا  بصنملا  اهبلجي  يتلا  ةيمسرلا  ةطلسلا 

ىلإ ومنت  اذكهو  تاذلا ، نع  لماكلا  بعتلا  ىلإ  مدقتلا  ىلع  كدعاسي  ل  يغتلا 

". ةداعس كأو  مظعأ -  ناسنإ 

". ياو اي   رمألا ، ةيؤرل  ةعئار  ةقيرط  اهنإ  "

، اياحضلا خرصي  تالكشم . نحن  اهلعجن  امدنع  طقف  تالكشم  حبصت  تالكشملا  "

ياو حرتقا   يل!' " دئاع  رمألا  ' نوحيصي ، رخآلا  بناجلا  ىلع  ةداقلاو ، ؟'  انأ اذامل  '

جئاتن كاردإ  ىلإ  مهسفنأ  سيركتل  ةعئار  اًصرف  نوقحالي  مث   " .ةعيرس ةماستباب 

، ديج تقو  وه  تاقوألا ، لك  لثم  تقولا ، اذه  ' نوسرإ ، ودلاو  فلار  لوقي  .ةيئانثتسا 

.'" هب لعفن  اذام  انفرع  اذإ 

.كعم ةسمخلا  يدعاوق  ةكراشمل  جاتحأ  انأ  .ىسنأ  تدك  دقل  ًالهم ! : " ًالئاق خرص  مث 

تاقوألا سرد  ًالعف  قبطت  ل  نآلا - نم  اًءدب   - اهلعف كيلع  يتلا  ةسمخلا  ءايشألا  اهنإ 

ةعبرألا ئدابملا  نم  اثلا  أدبملا  هنإ  كيلب ، اي  ملعت ، .ءظع ك  ةداق  عنصت  ةبرطضملا 

". كلجأ نم  راصتخا  يدل  انأ  .بصنم  نودب  ةدايقلا  ةفسلف  نّوكت  يتلا 

". مكتاراصتخاو قافر  اي  متنأ  : " ءفدب تلق 

: كلذ ءارو  ببس  كانه  نكل  .يقيدص  اي  تاراصتخالا ، بحن  نحن  معن ، "

دعاوقلا لعجتس  انتاراصتخا  .ظفحلا  ةلهس  ةينغأ  لثم  كلقع  ىلإ  ذفنت  تاراصتخالا 

اهاسنت نل  اذكهو  .كنهذ  قلعت يف  انم  دحاو  لك  اهايإ  كسردي  يتلا  ةيلمعلا  ةسمخلا 

". اًدبأ

"؟ كب صاخلا  راصتخالا  ام  نذإ  .ياو  زاتمم ،  "

ًاثك قلعتت  بصنم  نودب  ةدايقلا  نإ  ةضمو ) ) SPARK ، " ةبضتقملا هتباجإ  تءاج 

لالخ ةيبلسلا  ةياغ  يف  رومألا  عيمج  نوكت  .برطضمو  ملظم  اع  يف  اًءوض  كنوكب 

ةلاح عيمجلا يف  ىشمتي  .قلق  عيمجلا  نوكي  .عيرسلا  لّوحتلاب  ةصاخلا  تاقوألا  هذه 

هجاتحن يف ام  نإ  .لبقتسملا  هبلجيس  ةركف ع  دأ  دوجو  نود  يقيقحلا  فوخلا  نم 

نيذلا .قدصب  عمال  ءوض  ةباث  نونوكي  نيذلا  صاخشألا  نم  ديزملا  وه  نآلا  لعألا 
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يف ةيقيقح  تاضمو  نونوكي  نيذلا  .لمألاب  اًئيلمو  اًحضاو  اًقيرط  نيرخآلل  نوحضوي 

". نولعفي ام  عيمج 

". راصتخالا تببحأ  دقل  ، " قدصب تركذ 

فرح لوأ  .عوضوملا  ةرشابم يف  لخدأ  ينعد  نذإ  .ديعس  كنأل  ديعس  انأ  يقيدص ، اي  "

ثدحت يأ '  Speak with Candor ىلإ زمري  وهو   S وه  SPARK راصتخا يف 

، اًقداصو ًاليصأ ، ًالصاوتم  كنوكب  ًاثك  قلعتت  بصنم  نودب  ةدايقلا  نإ  . ' ةحارصب

، ةحارصلا نع  عانتمالل  ةيرطف  ةعزن  كانه  بلقتلا ، ةديدش  تاقوألا  يف  .ًهلُمو 

عضولا ىلع  ظافحلا  ءانثتساب  اًئيش  ينعت  ال  يتلاو  ةمهبم  تيمعتب  ثدحتلاو 

عم ةلكشملا  نكل  .كتناكم  ةيحل  ةممصم  ةقيرطب  يساسأ  لكشب  ثدحتلاو  نهارلا ،

نولضفيس كلوح  نم  صاخشألا  .ةقثلا  مدع  ببسي  هنأ  يه  عونلا  اذه  نم  لصاوتلا 

ل ةعنطصملا  تاراعشلا  ضعب  عفر  نم  ًالدب  رومألا  اهب  ست  يتلا  ةقيقحلا  عس 

صرفلا لغتست  نأ  كنك  فيك  كلأسأ ، نأ  اًضيأ  يل  حمساو  .عقاولا  ةهجاوم  بنجتت 

نوجاتحت نيأو  لمعي ، دعي  حوضوب ع   ثدحتلا  نود  لئاهلا  يغتلا  اهمدقي  يتلا 

"؟ ةمظنمك ماع  لكشب  هيف  كرحتلل  نوجاتحت  يذلا  هاجتالاو  قيرفك ، باهذلل 

". كنك ال  ، " ةلوهسب تبجأ 

ىلع ةدايقلا  نم  عون  يأ  رهظُي  ةقيرطلا ال  هذهب  لصاوتلا  نإف  اذكهو  .حيحص  اذه  "

اوطيحي نأ  نوديري  نآلا  لعألا  لاجم  نودوجوملا يف  صاخشألا  لوقأ ، لثم  .قالطإلا 

صاخشأ .نيرشابم  صاخشأ  .ءاحرص  صاخشأ  .وه  رمألا ك  نولقني  صاخشأب  مهسفنأ 

، ةدرجملا ةقيقحلا  غ  ءيش  الو  ةدرجملا ، ةقيقحلا  لوق  نإ  .ةلهذم  ةروصب  قداص 

فرعيو .ةحارصلا  مهل  لوقتس  كنأ  كؤالمع  فرعيس  .مارتحالاو  ةقثلا  كل  بلجي 

، معن .ةعاجشو  ةهازنب  فرصتت  كنأ  فرعتس  تنأو  .بيعالألا  سرا  نل  كنأ  كؤالمز 

نم انب  طيحي  ام  طسو  نكل  مايألا ، هذه  يف  ردان  ءيرجلا  لصاوتلا  نم  عونلا  اذه 

نيدعتسملا صاخشألا  نورّدقي  ًالعف  مهو  .نوفقي  نيأ  اوفرعي  نأ  سانلا  ديري  بايترا ،

دئاقلا .اًبعص  كلذ  نوكي  امدنع  ىتح  ةقيقحلا ، اولوقي  ل  ةيفاك  ةعاجشب  عتمتلل 

فعضألا صاخشألا  اهبنجتي  يتلا  ةبعصلا  ثيداحألا  ضوخي  ام  اًاد  بصنم  نود 

ةروصب ةيقيقحو  لهذم  لكشب  ةرشابم  ةقيرطب  نولصاوتي  اًاد  مهنإ  .اًزي  لقألاو 
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مهتاوصأ شعترت  امدنع  ىتح  ةقيقحلا ، لوقي  نم  لوأ  نونوكي  ام  اًاد  مهنإ  .ةثم 

". مهيديأ قرعتتو 

كفتلا دعب  اهتلق  لبجلا ،" ةمق  ىلع  جلزتملا  لثم  ةبعصلا  فورظلا  ىلإ  نولي  مهنإ  "

.يسيئرلا ياو  هيبشت   يف 

يذلا صخشلا  نوك  نإ  ةبسانملابو ، .يموت  اي  صخشلا ، اذه  بحأ  انأ  : " ياو لاق  

ام عقاولا  يف  مهفي  ال  ىتح  وأ   - هلوقتس ام  هبجعي  ال  حوضوب  هيلإ  ثدحتلل  جاتحت 

راهظإ نم  ًهم  اًءزج  نإ  .قدصب  كسفن  نع  بعتلا  مدعل  اًرذع  سيل  اذه  نإف  هلوقت -

ناسحتسال ىعست  نأ  نم  ًالدب  قدصب  ثدحتلاب  اًمازتلا  كأ  نوكت  نأ  وه  ةدايقلا 

.هقيدص ىلإ  اهدعب  رظن  مث  نيرخآلا ،"

.ءاوهلا قاشنتسا  بعاتم يف  ةهجاوم  أدب يف  دقل  .ىرخأ  ةرم  اًبحاش  ودبي  يموت  ناك 

تاعاس لالخ  ةيناثلا يف  ةرملا  يه  هذه  تناك  .هيلع  قلقلاب  ترعش  .لاعسلا  أدب يف  مث 

عشي يموت  ناك  بتكلا ، رجتم  يف  لوألا ، انئاقل  دنع  .اًكعوتم  يملعم  اهيف  ودبي  يتلا 

ةيونعم حورب  عتمتي  ناك  حابصلا ، اذه  اًركاب يف  رباقملا ، .ةمدقتملا يف  هنس  مغر  ةيويح 

ديوب ياو  رجتم   يف  ةظحللا ، هذه  يف  نكل  .ةديجلا  ةحصلاب  اًقلأتم  ادبو  ةميظع 

.اًضيرمو .ىوقلا  رئاخ  يموت  ادب  جلزتلل ،

"؟ يموت اي  ماري ، ام  ىلع  ءيش  لك  له  ، " متهابو ةعرسب  هتلأس 

". كيلب اي  ثدحي ، لعفلاب م  اًدكأتم  تسل  ، " ددرتب فرتعا 

". يموت كلذ ، تدرأ  اذإ  فقوتن  نأ  اننك   " .ًتهم ياو  ادب  

ملعتي نأ  ديرأ  انأ  .خب  نوكأس  يننكل  مكمتهال ، مم  انأ  .لاجر  اي  اًركش ، .ال  "

يذلا صخشلا  هنأ  دقتعأ  لعفلاب  انأ  .ياو  اي   مويلا ، هملعتل  جاتحي  ام  لك  كيلب 

ىلإ انتقيرط  ليصوتب  موقيسو  بصنم  نودب  ةدايقلا  ةفسلف  عم  ةلهذم  ءايشأ  عنصيس 

دقل .اهوعمسي  نأ  مهيلع  بجي  نيذلا  عمتجملا  يفو  لعألا  لاجم  صاخشألا يف  عيمج 

". لمكن نأ  اًدج  مهملا  نم  كلذلو  .لعفيس  هنأ  دعو 

تممضنا امدنع  مازتلالا  ةيمهأ  تملعت  دقل  .يموت  اي  يتملكب ، مزتلم  انأ  ، " تدكأ

". انتيقافتا مرتحأسو  .ةحلسملا  تاوقلا  ىلإ 

ددع ربكأ  ربخت  نأ  ىلع  صرحا  كلضف  نم  .يقيدص  اي  كلذ ، لعفتس  كنأ  فرعأ  "
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نل مهنإف  ةقيرطلا ، هذهب  .بصنم  نودب  ةدايقلا  ةفسلف  نع  صاخشألا  نم  نكمم 

ءيشلا لعفل  نيرخآلا  نومهليس  مهرودب ، اًضيأ ، مهنكل  مهلخادب  دئاقلا  طقف  اوظقوي 

". خب نوكأس  .لمكن  انعد  كلذل  .هسفن 

نأ عيمجلا  اهيف  ىشخي  ةفاقثب  عتمتت  يتلا  ةمظنملا  نإ  اًنسح ،  " .هسأرب ياو  أموأ  

، تركذ ك  .مهولاو  ليلضتلا  طسو  سانلا  هيف  شيعي  ناكم  يه  ةحارصب  اوثدحتي 

جاتحي ع  قدصب  ثدحتي  دحأ  كانه  نكي  اذإ   ةبك  ةكرش  ينبت  نأ  كنك  فيك 

لصاوتت نأ  طقف  يرورضلا  نم  سيل  ةبيصعلا ، تاقوألا  ةصاخ يف  ةروصبو  سحتلل ؟

لصاوت .مهاسملا  نم  دحاو  لك  عم  ةفاثكب  لصاوتت  نأ  اًضيأ  نكل  يلاثم ، وحن  ىلع 

عمتسا .كئالمع  عم  ةفاثكب  لصاوت  .كيلومم  عم  ةفاثكب  لصاوت  .كئالمز  عم  ةفاثكب 

تاعئاشلا قالطنا  عن  اذه  .هجلا  ءالؤه  نم  دحاو  لك  هب  رعشي  امل  ةدشب 

ثدحت نلو  .تالكشم  نوكتت  نل  .ةيوس  كتاقالع  ىلع  ظفاحي  هنإ  .ةميمنلا  راشتناو 

، ةبسانملاب .مهلغشي  او  مهب  اًقح  متهت  كنأ  سانلا  رعشيو  .مهفلا  ءوس  نم  تالاح 

."' ةهجاوملا تقو  ةيمهأ ' اذه  لكب  طبتري 

"؟ ةهجاوملا تقو  : " هتلأس

كرتا .هسفن  صخشلا  ةلباقم  كنك  امدنع  اًدبأ  اًينورتكلإ  اًديرب  لسرت  ال  .معن  "

ديعت ل  ىتح  وأ  ام  ءيش  ةشقانمل  جاتحت  امدنع  كليمزل  بهذاو  كلمع  ناكم 

ردقب كئالمع  عم  زيمملا  تقولا  ضعب  ِضما  لقألا  ىلع  وأ  زبخلا  مساقت  .لصاوتلا 

.ةيصخشلا ةسملل  ةجاح  كانه  نوكت  امدنع  ايجولونكتلا  ءارو  ئبتخت  ال  .ناكمإلا 

مهم ءيش  كانه  ناك  اذإ  هنأ  وه  ةحارصب  ثدحتلاو  لصاوتلا  نع  هلوقأس  ءيش  رخآو 

". اًضيأ تنأ  كل  ةبسنلاب  ًهم  حبصي  نأ  بجي  كمهي ، صخشل  ةبسنلاب 

صخشل ةبسنلاب  مهم  ءيش  كانه  ناك  اذإ  .ياو ' اي   ةركفلا ، هذه  ينبجعت  "

."' اًضيأ انأ  ةبسنلاب يل  ًهم  ءيشلا  كلذ  حبصي  نأ  بجي  ينمهي ،

اذه ةرادإ  يف  ًاثك  ينتدعاس  دقل  .يقيدص  اي  اهعبتت ، ل  ةميظع  ةسرم  اهنإ  "

نودوقيس مهنإ  .اًماع  نيرشع  نم  كأ  ذنم  انه  ىلإ  نوتأي  المع  ضعب  .لحملا 

ةيأ ىلع  .اذكه  نوكي  صالخإلا  .مهلعأ  يل  اومدقي  ل  طقف  ةعاس  ةدمل  مهترايس 

ىعست نأ  كيلع  هذه ، لثم  تاقوأ  هنأ يف  وه  كيلع  اًقح  هحرتقأ  ام  لك  نأ  نظأ  لاح ،
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نأ يه  بصنم  نود  دئاقلا  ماهم  مهأ  نم  ةدحاو  نأو  .لصاوتلا  نم  نكمم  ردق  ربكأل 

لضفأ مايأ  لجأ  نم  ةمهلم  ةيؤرو  لمألا ، نم  اًرفاو  اًرادقم  ةقيقد ، تامولعم  كراشي 

". هب مايقلل  كبتار  ضبقت  ءزج م  اذهف  .اًفرتحم  ًالصاوتم  نك  .ةفئاخ  ةمظنمل 

اذإ هنأ  لءاستأ  نايحألا  ضعب  يف  : " عفترم توصب  ياو  ميلاعت   ركفأ يف  انأو  تلق 

فوسف بتكلا ، رجتم  يف  مهعم  لمعأ  نيذلا  سانلا  عم  يلصاوت  اًدج يف  اًقداص  تنك 

". مهيلإ ءيسأ 

.ريدقتلا نسح  مدختسا  .كيلب  اي  اًحقو ، كنوكو  اًحيرص  كنوك  ب  قرف  كانه  "

." مارتحاب هلوقت  املاط  هلوق  ديرت  ام  لك  لوقت  نأ  كنك  ةطاسبب : ركذتو 

". ةديج ىرخأ  ةلمج  هذه  ، " اجيإ لكشب  تفرتعا 

حفصتي ناك  نيب  يموت  عطاق  لمعلا ،" ناكم  لخاد  ةزاتمم  جئاتن  ىلإ  مجرتت  يهو  "

.ًاليلق نسحت  هنأ  ودبي  ناكو  جلزتلا ، نع  ةلجم 

جاتحت ام  لك  نع  ربعتو  ةحارصب  ثدحتت  نأ  كنك  .حيحص  اذه  : " ياو لصاو  

نأب عمتسملل  حمستو  مارتحالا  رهُظت  ةغلب  كثيدح  ناك  املاط  صخش  يأل  هلوقت  نأل 

فوس .لجر  اي  غدلت ، دق  تلكلا  .ةيمهألا  ةياغ  اذهو يف  .ةيتاذلا  هتميق  ىلع  ظفاحي 

.ثدحلا نم  اًماع  نيرشع  دعب  مهل  تليق  يتلا  ةحراجلا  تلكلا  سانلا  ركذتي 

ةوسقب ثدحتن  نحن  .كلذ  انمظعم  ىسني  كلذ  عمو  .ةوقلا  هذه  لكب  عتمتت  تلكلا 

دق اًرومأ  بتكن  نحن  .انهافشل  مظنملا  مادختسالا غ  لالخ  نم  انلوح  نم  لك  حرجنو 

ةقيرطب نولمعي  ةداقلا  لضفأ  نكل  .ةناهإلا  ببست  دق  تلك  مدختسنو  ةيساق  نوكت 

سانلا نومهليو  .مهيف  ام  لضفأب  سانلا  نوركذي  لعافت  لك  .كلذ يف  نع  اًما  ةفلتخم 

، ةمعادلاو ةعجُشملا ، تلكلا  نوفظوي  اًضيأ  نوزيمتملا  ةداقلا  .لضفأ  اوحبصي  ل 

هلعفي نأ  عاطتسا  امل  رظنا  طقف  .رهُبملا  فرصتلا  ىلع  نيرخآلا  ثحت  يتلا  ةيباجيإلاو 

ةدّرجملا ةوقلا  لالخ  نم  جنك  رثول  نترامو  اليدنامو ، يدناغو ، يدنيك ، نوج  لثم  ةداق 

". مهتلكل

". ةوق كلت  تلكلا  نأ  اًدبأ يف  ركفأ  انأ   "

اونوكي تايناكمإ   سانلل  بت  نأ  كتلكل  نك  .لعفلاب  ةوقلا  كلت  اهنإ  "

نم ديز  نورعشي  سانلا  لعجت  نأ  كتلكل  نكو  .لبق  نم  ةدوجوم  اهنأ  نوفرعي 
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مهتايكولس نم  اوررحتي  ل  سانلا  طشنت  نأ  كتلكل  نكو  .مهسفنأ  نع  اضرلا 

ناك اذإ  كيلب ، اي  رظنا ، .رتوتلاب  ةئيلملا  مايألا  كأ  لالخ  قلأتب  اولمعيو  ةديقملا - 

نأ يه  هعم  لماعتلل  ةعئاشلا  ةقيرطلا  نإف  ءاطخألا ، نم  ثكلا  بكتري  صخش  كانه 

اذه نكل  . ' رومألا نسحتت  نأ  لضفألا  نمو  ديج ، لكشب  كتفيظو  يدؤت  تنأ ال  ' لوقت ،

.اًيوق اًدئاق  نك  عبطلابو ، .اًحضاوو  اًحيرص  نك  معن ، .سانلا  طبثي  لصاوتلا  نم  عونلا 

كعم كراشأ  نأ  دوأ  انأو  دوهجملا  نم  ثكلا  لذبت  كنأ  رّدقأ  انأ  ' لوقت : ال  اذامل  نكل 

لاجر مظعم  ثدحتي  ' ؟ يلاتلا ىوتسملا  ىلإ  كءادأ  عفرتس  اهنأ  ىرأ  يتلا  صرفلا  ضعب 

مادختسال نوجاتحي  مهنأب  كفتلا  خف  يف  نوعقي  مهنإ  .اًدج  ةيبلس  ةقيرطب  لعألا 

لالخ نم  ثكب  كأ  ىلع  لصحتس  كنكل  .ةبك  جئاتن  ىلع  اولصحي  ىتح  يساقلا  مالكلا 

مادختساب نكل  هلوقل  جاتحت  ام  طبضلاب  لوقت  نأ  كنك  .ةعجشُم  ةقيرطب  ثدحتلا 

نوفرتحملا نولصاوتملاو  .مالكلا  بولسأب  قلعتي  هلك  رمألا  .ممهلل  ةثم  تلك 

كنايك يف  رثؤت  نأ  اهنك  كتلك  نأ  اًضيأ  ركذأ  نأ  بجي  ةبسانملابو ، .كلذ  نومهفي 

". اًضيأ تنأ 

"؟ اًقح "

ةيمست نإ  .رعشت  اذا  ددحت  كمف  نم  جرخت  يتلا  تلكلاف  .كش  دأ  نود  "

ةفلتخم ةباجتسا  كلخادب ، ةنيعم  ةيفطاع  ةباجتسا  دّلوي   ' ةثراك بـ' بعص  ويرانيس 

ثأت اهل  اهمدختسن  يتلا  ةغللا  . ' سحتلل ربنم  وأ '  ' متهالل ةثم  اهفصو بـ' نع  اًيلك 

كتلك نأ  فرعت  نأ  كيلع  بجيو  .دوربب  وأ  لؤافتب  تاقافخإلا  ضعبل  انتباجتسا  ىلع 

". كتادقتعم رشنت  كتغل  نإ  .يهفش  لكشب  مدُقت  كراكفأ  اهنوك  ىدعتت  ةقيقحلا ال  يف 

". انجئاتن عيمج  عنصت  اهرودب ، يتلاو  انتافرصت ، دوقت  انتادقتعمو  : " تلق

.اهنومدختسي يتلا  تلكلاب  بك  لكشب  نومتهي  بصنم  نود  ةداقلا  نإ  .معن  "

.اًدبأ بابسلا  نوهجوي  الو  .نوبجشي  الو  .نورمذتي  الو  .تاعئاشلا  نورشني  ال  مهنإ 

كلت يه  موي  لك  اهومدختسي  ل  مهدهج  ىصقأ  نولذبي  يتلا  ةديحولا  تلكلا 

". يّقرتو سّمحتو ، مهلت ، يتلا  تلكلا 

". اًضيأ مهسفنأ  عم  نكل  مهلوح  نم  نيذلا  عم  طقف  سيل  "

فيكل شهدنت  فوس  .اهمدختست  ةملك  لكل  هبتنا  كلذل  .حيحص  اذه  : " ياو دكأ  
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كفغشو كيدل ، ةقاطلا  تايوتسم  نسحي  كب  ةصاخلا   ' ةدايقلا تادرفم  ءاقترالا بـ' نأ 

كمف نم  جرخت  يتلا  تلكلا  نإ  .اهب  لمعت  يتلا  ةقيرطلاو  راكتبالا ، ةتوو  زيمتلل ،

نيرخآلا رثؤت يف  كنأل  كلوح  نم  نيرخآلا  هاوفأ  نم  جرخت  يتلا  تلكلا  لكشت  اًضيأ 

ةغل مادختسا  لالخ  نم  اذكهو  .سوفلا  هبشت  تلكلا  نإ  .همدقت  يذلا  جذومنلاب 

ثدحتت ام  يّوقتس  كنأ  اًضيأ  ركذأ  نأ  بجي  .لماكلاب  كتمظنم  ةفاقث  نسحتت  ةدايقلا ،

يذلا يغتلاو  رتوتلا  نم  رمذتلاو  ىوكشلا  تقولا يف  نم  ثكلا  تيضق  اذإ  كلذل  .هنع 

ام نإ  .ككاردإ  يف  يغتلاو  رتوتلا  نم  فعاضت  ةقيقحلا  يف  كنإف  كلمع ، يف  ههجاوت 

ام ءيش  نع  ثدحتلا  نذإ  .كتقاط  قفدتت  كتلك ، هجتت  ثيح  ىلإو  .ومني  هيلع  زكرت 

سفنلا ملعل  يحورلا  بألا  لاق  كو  .كتقاطو  كهابتنا  هيلوت  كنأل  ككاردإ  هفعاضي يف 

، ةلمجلا هذه  قدصب يف  قمعت  . ' هب متهن  ام  يه  انتربخ  نإ  ' سميج : مايليو  ثيدحلا ،

تنأف يف كل ، ليمز  ىلإ  بابسب  تظفلت  اذإ  .قدصُي  ال  لكشب  ةمّيق  اهنإ  .يقيدص  اي 

نم رارمتساب  تشت  تنك  اذإ  .ككفت  يف  ةيبلسلا  طاقنلا  كلت  نم  فعاضت  عقاولا 

ديزملا ةقيقحلا  يف  دهشت  فوسف  ةيصخشلا ، كتايح  يف  وأ  كتنهم  يف  ةلطعملا  رومألا 

". ةوقلا كلت  تلكلا  .اهبنجتت  نأ  ىنمتت  يتلا  رومألا  كلت  سفن  نم 

بك دح  ىلإ  قلعتت  ةدايقلا  نذإ  : " كأ هملعتأ  ام  بعوتسأ  ل  همالك  تررك 

". ةدايقلا تادرفم  ريوطتب 

ىوتسملا تاذ  ةغللا  مادختسا  لعجا  .كيلب  اي  لعفلاب ، كلذك  اهنإ  .كلذك  اهنإ  "

ىلإ زمري  يذلاو  ، SPARK راصتخا يف   P فرح ىلإ  ينبلجي  اذهو  .اًيلوأ  اًفده  يقارلا 

، نآلا لعألا  لاجم  دوجوملا يف  بارطضالا  لك  عم  . ' تايولوألا بتر  يأ '  Prioritize

امدنع .كفادهأو  كميقو ، كتيؤرو ، كتلاسر ، عم  لصاوتلا  دقفت  نأ  اًدج  لهسلا  نم 

قيرط نع  كناكم  يف  تبثت  نأل  يوق  ليم  كانه  نوكي  راهنت ، اهنأكو  ءايشألا  ودبت 

ةيمهأ كألا  ءايشألا  ىلع  نيزكرم  نوقبي  بصنم  نود  ةداقلا  نكل  .تتشتلا  ءاوغإ 

ةبسنلاب ةيساسألا  رومألا  ىلع  نيدنتسم  ءاقبلاب  ةلاسرلا  طابضناب  نوعتمتي  مهنإ  .طقف 

نإ .يقابلا  لهاجتو  لضفألا  ىلع  زكر  ةطيسب : ةركفب  نوشيعيو -  - نولمعي مهو  .مهل 

نإ .ةشهدملا  مهجئاتنل  ةيساسألا  رارسألا  دحأ  وه  هدحو  راعشلا  اذهل  اًقفو  لمعلا 

ةدايقلا نأ  ربتعت  نأ  يه  اهكراشأ  يتلا  ةبكلا  ةركفلا  كفتلل يف  ىرخألا  قرطلا  ىدحإ 

.ةليلق ءايشأ  نع  لئاه  ردقو  ءايشألا  نم  ثكلا  نع  اًدج  ليلقلا  ةفرعم  لوح  رودت 
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.زكر .زكر  .زكر  .اهيلع  نوزكري  يتلا  ةليلقلا  ءايشألا  هذه  لهذم يف  نوحبصي  مهنكل 

". سوهلا ةجرد  ىلإ  .زكر 

"؟ ديفم سوهلا غ  سيلأ  ، " هتلأس

مدخي هنأل  ميظع  لمع  زاجنإل  ةحلم  ةبغر  ةيمنت  نإ  .اًيحص  اًسوه  ناك  اذإ  سيل  "

نإ .قدُصت  ال  ةروصب  ديفم  ءيش  وه  كيدل  ام  لضفأ  راهظإ  ىلع  كدعاست  ةليسوك 

ةيداع غ  تامدخو  تاجتنم  مدقت  يتلاو  ةيئانثتسا  ةمظنم  ءانب  ىلع  اًنمدم  كنوك 

ىلإ كفواخم  ليوحتل  ديدش  ىعس  اًعوفدم  ومنلا  نإ  .اًقح  عئار  ءيش  وه  نيرخآلل 

زيكرتلا ال ، نذإ ، .لئاه  لكشب  اجيإ  ىعسم  وه  ةوق  طاقن  ىلإ  كفعض  طاقنو  ةوق 

اهب يف حبرت  يتلا  ةقيرطلا  عقاولا  اهنإ يف  .اًراض  سيل  كمهت  يتلا  ءايشألا  ىلع  سوهب 

". تامولعملا نم  ثكلاو  ةددعتملا  تارايتخالاب  ءيلملا  اعلا  اذه 

عيطتسأ انأف ال  ياو .  اي   لمعلا ، بارطضالا يف  نم  ةلاح  نوكأ يف  انأ  : " هل تفرتعا 

لئاسرلاو ةيفتاهلا ، تاملاكملا  لك  عمو  .ةليوط  ةدمل  دحاو  ءيش  ىلع  زكرأ  نأ 

يننأ مايألا  مظعم  ةياهن  رعشأ يف  ىرخألا ، تاعطاقملا  نم  تباثلا  رايتلاو  ةينورتكلإلا ،

". ابترا نم  ديزي  روعشلا  كلذو  .ثكلا  زاجنإ  نود  نكل  اًدج  لوغشم 

اًضيأ مهملا  نمف  رومألا ، زاجنإ  ىلإ  تلقتناو  لاغشنالا  نم  تصلخت  تنك  اذإ  ىتحو  "

نولغشني انم  ثكلا  .رخآ  ءيش  ةميظع  لعأب  مايقلاو  ءيش  رومألا  زاجنإ  نأ  ركذتت  نأ 

انم ثكلا  ضكري  .فصاعلا  يغتلاو  تابلقتلاب  ةئيلملا  تاقوألا  هذه  لالخ  لاغشنالاب 

: رارمتساب هيف  ركفتل  اًئيش  كيلإ  .عقاولا  ثكب يف  لقأ  نوزجني  كلذ  عمو  عرسأ  لكشب 

يتلا تاقوألا  هذه  يف  ةقينألا . ةطاسبلا  ىلإ  يوضوفلا  ديقعتلا  نم  لاقتنالاب  متها 

نأو كزيكرت  دقفت  نأ  اًدج  لهسلا  نم  نوكي  يساسألا ، لالتخالاو  بارطضالاب  مستت 

جئاتن قلختو  اًجتنم  نوكت  نأ  نم  ًالدب  ءايشأ  زاجنإب  لاغشنالا  يف  اًزيمتم  حبصت 

ىزغم يأ  دجوي  ال  ةدئافلا ؟ ةدع  ٍعاسم  لوح  قلأتب  ًالغشنم  نوكت  اذامل  نكل  .ةعيرس 

كنأ ةياهنلا  كردت يف  طقف ل  لابجلا ، نم  ةلسلس  قلست  كمايأل يف  كئاضق  ءارو  نم 

، كتقو ةدايقلل : دراوم  ةثالث  ميقأل  قلطم  رادهإ  نم  هل  اي  .أطخلا  لابجلا  تقلست  دق 

يف ةميق  كألا  لصألا  يه  ةيصخشلا  ةقاطلا  نإ  .كتقاط  ةيمهأ  كألاو  كتبهومو ،

، ةعئارلا صرفلاب  ئلت  ًاملاع  كلتو  اًغبان ، نوكت  نأ  كنك  .مويلا  لعألا  لاجم 
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.ءيش يأ  زاجنإ  متي  ال  موي ، لك  ةقاطلا  كلت  اذإ   نكل  .ءيش  لك  ققحت  ةطخو ل 

نأ لبق  نم  ةلوهسلا  هذهب  رمألا  نكي  دوجوملا ،  قيمعلا  يغتلاو  بارطضالا  لك  عم 

لكو .ةهفاتلا  رومألا  صصختت يف  نأ  .أطخلا  ءايشألا  لعف  كمايأ يف  يض  نأ  .تتشتت 

ىلع زكرت  نأو  اًجتنم -  حبصت  نأ  ًءاكذ  كألا  نم  نوكي  كلذل  .كتقاط  فزنتسي  اذه 

". ةيقيقحلا جئاتنلا 

". ياو اي   ةياغلل ، يقطنم  اذه  "

.اهزاجنإ بجي  يتلا  رومألا  مهأ  ىلع  ةلهذم  ةقيرطب  نيزكرم  نولظي  ةداقلا  لضفأ  "

لضفأ ىلع  يركسعلا  زيكرتلا  هبشي  اًزيكرت  اوكلت  نأل  جهوتملا  مزعلاب  نوعتمتي  مهنإ 

نأب يلخاد  طابضنا  مهيدل  .رخآ  ءيش  يأب  مهراسم  نع  اوجرخي  نأ  نوضفريو  مهصرف 

مث .ديج  لكشب  كتايولوأ  فرعت  نأ  كيلع  .رخآ  ءيش  لك  اوضفريو  مهتاطابتراب  اومزتلي 

يننأ ملعأ  انأ  ًالهم ، .رخآ  ءيش  يأ  دعُبت  ل  يذيفنتلا  ءاكذلاو  اذلا  يعولاب  عتمتت 

ةرمتسم ةروصب  أرقأ  يننكل  .يداع  صخش  درجم  يننكل  يذيفنت ، سيئر  لثم  ثدحتأ 

.اًدج ةقّوشم  اهنإ  .ًاثك  ةضايرلا  هبشت  اهنإ  .لعألاب  ةصاخلا  ةميظعلا  ةبعللا  بحأو 

ىلإ ديقعتلا  نم  لاقتنالل  جاتحت  كنأ  وه  كيلب ، اي  كيلع ، هحرتقا  ام  نإ  لاح ، ةيأ  ىلع 

مايأب ةصاخلا  ضفخنملا  ثأتلا  تاذ  ةطشنألا  عيمج  داعبتسا  لالخ  نم  ةطاسبلا 

". عفترملا ثأتلا  تاذ  كتطشنأ  لوح  سووهملا  زيكرتلل  ًالاجم  حسفت  لمعلا ل 

". ياو اي   اًقح ، ةديفم  راكفأ  هذه  : " تركذ

نم ًالئاه  اًددع  اًضيأ  تأرق  دقل  لعألا ؛ بتك  نم  ةلئاه  تايمك  طقف  أرقأ   "

تايصخشلا مظعأ  ةايح  ليصافت  يف  ضوخلا  بحأ  انأ  .صاخشألاب  ةصاخلا  ّسلا 
هفرعي ال  يذلا  يرسلا  زمرلا  ناهبشي  حاجنلاو  ةدايقلا  نأ  تكردأ  دقل  .ةيخيراتلا 

نمو تاسرملا ، سفن  نولعفي  عفترملا  ءادألا  باحصأ  عيمج  نإ  .صاخشألا  مظعم 

". مهجئاتن سفن  ىلع  لصحأ  هنولعفي ، ام  لعف  لالخ 

.ءاملا نم  ةعرج  تيستحا  نيب  تحرتقا  ةرفشلا ،" تككف  دقل  "

نع اًباتك  تأرق  يننأ  ركذتأ  انأ  .طبضلاب  : " يتباجإب رورسم  وهو  ياو ، باجأ  

هلعأ عنصل  اًدج  عئار  بولسأب  عتمتي  ناك  دقل  .ميظعلا  تاحنلا  ولجنأ ، لكيام 

نم ماخلا  ةلتكلا  ىلع  اهليخت  يتلا  ةتوحنملل  ةيلاثملا  ةخسنلا  ىري  ناك  ًالوأ ، ةينفلا :
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لمعلا ىلع  قبطنت  ةركفلا  سفن  .ةدئازلا  ةراجحلا  لك  سكتب  موقي  ناك  مث  .ماخرلا 

كهنالا يف نم  نكمتت  ثيحب  ةهفاتلا  رومألا  عيمج  عاطتقاب  مق  .بصنم  نود  دئاقك 

نم كبرقت  يتلا  ءايشألا  كلتب  طقف  مايقلا  يف  كتقو  نم  ةقيقد  لك  مدختسا  .لمعلا 

صخشلا نأل  .كيلب  اي  لضفأ ، نكل  لقأ  رومأ  ءادأب  مق  .هيلإ  لصت  نأ  ديرت  يذلا  ناكملا 

"، زكر .زكر  .زكر  .زكر  .ةياهنلا  يف  ءيش  يأ  زجني  ال  ءيش  لك  ققحي  نأ  لواحي  يذلا 

.ديكأتلل اهررك ،

ةئاملا نأ 80 يف  اهانعمو  ةدعاق 80/20 ، ركذتت  نأ  حرتقأ  انأ  : " ةعرسب ياو  فاضأ  

تاسرملا عم  ةوقو  ةفلأب  لصاوت  .كتطشنأ  نم  ةئاملا  يف  نم 20  أت  كجئاتن  نم 

يف ةدشب  اهدعب  زي  مث  .كجئاتن  نم  ىمظعلا  ةيبلغألا  دلُوت  يتلا  ةميقلاو  ةليلقلا 

دهشت فوسو  كلاعفأ ، يف  انثتسا  وحن  ىلع  اًدصتقم  نك  .ةليلقلا  رومألا  هذه  ءادأ 

ةلقلا نوسفنتيو  نوشيعي  بصنم  نود  ةداقلا  نإ  .انثتسا  لكشب  ةزاتمم  جئاتن 

". ةيويحلا

.رخآ حلطص  يتفرعم  مدع  نع  ّربعأ  انأو  هتلأس ، ةيويحلا "؟ ةلقلا  "

يتلا ةليلقلا  ةيساسألا  ةطشنألا  يه  كب  ةصاخلا  ةيويحلا  ةلقلا  : " ياو حضوأ  

". كلمع ةدايقلا يف  ناقتإ  نم  ةديرفلا  كتروص  ىلإ  كليصوت  ةيناكمإب  ىظحت 

نم يدناغ  لاق  كو  .ناطبترم  اًاد  نانثالا  .كيلب  اي  كتايح ، يفو  : " يموت فاضأ 

ًالغشنم نوكي  نيب  هتايح  يف  حيحصلا  ءيشلا  يدؤي  نأ  صخشلا  عيطتسي  'ال  لبق :

ةيصخشلا كتايح  نإ  . ' أزجتت ةلماك ال  ةدحو  ةايحلا  .رخآ  لاجم  ةئطاخ يف  ءايشأ  لعفب 

". حيحص سكعلاو  ةيلمعلا  كتايح  ىلع  اًاد  بكسنت 

نزاوت نع  ةيوقلا  راكفألا  ضعب  ملعتتس  كنأ  ملعأ  انأ  .كيلب  اي  اًما ، قحم  يموت  "

زكرت نأ  ىلع  كثحأ  انأ  يلاحلا ، تقولل  ةبسنلاب  نكل  .مويلا  ةياهن  بارتقا  عم  ةايحلا 

كتايولوأ نم  بارتقالا  ىلع  كدعاستس  يتلا  طقف  ةليلقلا  ةطشنألا  ىلع  كزيكرت  عيمج 

ةئيلم مايأ  نم  لقتنت  فوس  اهحرتقأ ، يتلا  ةقيرطلاب  لمعلا  لالخ  نم  .ةيرهوجلا 

كنإ ثيح  قدصُي ، لكشبو ال  .ةطاسبلاو  ةيجاتنإلاب  ةينغ  تاعاس  ىلإ  ديقعتلاو  رتوتلاب 

". تقولا نم  ديزملاب  ةقيقحلا  ىظحت يف  فوس  لضفأ ، ةروصب  لقأ  اًرومأ  يدؤتس 

، اًيلمع نوكأ  ل  : " هب صاخلا  شتيودناسلا  نم  ديزملا  مهتلي  وهو  ياو ، لصاو  
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تقولا ضعب  ذخ  اعلا ، ىلإ  قلطنت  نأ  لبق  حابص ، لك  .هلعف  كيلع  حرتقأ  ام  كيلإ 

جاتحت نايحألا  ضعب  .ركفت يف  ل  تقولا  صصخ  ةرتفلا ، كلت  لالخ  .كسفنل  ئداهلا 

بيردت وه  ان  اعلا  يقاب  نوكي  نيب  تمص  يف  كفتلا  نإ  .عُرست  ل  ءاطبإلل 

تحبصأ لكو  .ديدشلا  حوضولا  ققحي  تاذلا  لمأت  نإ  .انثتسا  ءادأ  لجأ  نم  زاتمم 

.ربكأ ةعرسب  لابجلا  ممق  ىلإ  تلصو  كتاوطخ ، ربكأو  كصرف  لضفأ  نأشب  اًحوضو  كأ 

زاجنإ يف  اًفرتحم  كنوك  ىلإ  ًالغشنم  كنوك  نم  كلقنت  فوس  اهدحو  ةسرملا  هذه 

يهو ةيمويلا ، فادهألا  ديدحت  ةداع  حابصلا  ئداهلا يف  كتقوب  طبتريو  .ةعراب  جئاتن 

"؟ كيلب اي  ةيمويلا ، تافرصت   5 لا ـ انآ  كتملع  له  .لهذم  لكشب  ةمّيق  ةداع 

اهتملعت يتلا  ةدايقلا  بيلاسأ  لضفأ  نم  ةدحاو  .ةعئار  ةليسو  اهنإ  .تلعف  دقل  "

". ياو اي   ةقيقحلا ، نآلا يف  ىتح 

اذه .كب  ةصاخلا  ةيمويلا  تافرصت   5 لا ـ موي  لك  بتكت  نأ  حرتقأ  كلذل  .ميظع  "

ةباتكو فادهألا  ديدحت  نإ  .ةيرهوجلا  كتايولوأ  ىلع  ليمج  لكشب  زكرت  كلعجيس 

ةمهبم تيمعت  لباقم  ةيقيقحو  ةيويحلاب  ةمعفم  حبصت  ثيحب  قرولا  ىلع  كضارغأ 

.ةيباجيإلا م ةقاطلا  ريرحت  ببستي يف  اًضيأ  هنكل  كتايولوأل ، ةيلوئسملا  طقف  ينبي  ال 

". ربكأ ةعرسب  كجئاتن  قيقحت  ىلع  كدعاسي 

ىلإ لاقتنالل  دعتسم  هنأ  ترعش  نأ  دعب  ياو  تلأس   اذكه  فرح A ،"؟ نع  اذامو  "

ينبت ةبرطضملا  تاقوألا  أدبم  قيبطت  ىلع  دعاسيل   Spark راصتخا نم  يلاتلا  ءزجلا 

.بصنم نودب  ةدايقلا  ةفسلفل  ءظع  ةداق 

.' ةصرفلا دّلوت  ةنحملا  يأ '  Adversity Breeds Opportunity ةركف ىلإ  زمري  هنإ  "

ةساكتنا لك  نأ  ةركف  يه  كعم  اهكراشأ  نأ  يننك  يتلا  ءايشألا  لضفأ  نم  ةدحاو 

يرهاظ لشف  لكو  .ةلباقم  ةمعن  اهعم  لمحت  ةنعل  لك  .مظعأ  ةصرف  اهعم  لمحت 

هزاتجت ل  ةعاجشلاو  هارتل  ةصبلا  تكلتما  اذإ  ام ، لخدم  ام -  ةبه  هعم  بلجي 

دتشي امدنع  ' ميدق ، لثم  لوقي  .ةمزألا  لبق  هيلع  تنك  ثكب م  اًحاجن  كأ  كلعجيس 

ةنحم لك  نأ  وه  هركذت  ىلع  اًقح  كعجشأ  ام  نإ  . ' موجنلا ةيؤر  عيطتست  مالظلا ،

.ةايحلل لضفأ  ملح  جرخي  تو ، ملح  لك  عم  نأو  .خلل  اًديدج  اًردصم  اهعم  لمحت 

تالكشملا نإ  .ةقيرطلا  هذهب  رمألا  مهفي  كلقع ل  ليكشت  ةداعإل  جاتحت  طقف  تنأ 

١٢٢



وأ ديج  فرظ  دجوي  ال  عقاولا ، .اًقارشإ يف  كأ  تايناكمإل  ربانم  الإ  يه  ام  ةقيقحلا  يف 

.' اًئيس وأ '  ' اًديج هلعجت ' ام  يه  اهب  همهفن  يتلا  ةقيرطلاو  .بسحف  ثدحي  هنإ  .ئيس 

". انترطيس تحت  عقي  كاردإلا  نأ  وه  ديجلا  ربخلا 

"؟ هغ حتفني  باوبألا ، دحأ  قلغني  امدنع  ، " عفترم توصب  تلءاست 

اي رخآ ، باب  كل  حتفني  ةمزأل  ضرعتت  امدنع  طقف  سيلو  .ليبقلا  اذه  نم  ءيش  "

ةصرف ةقيقحلا  يف  لث  حتفني  يذلا  ديدجلا  بابلا  نأ  وه  عقاولا  يف  رمألا  .يقيدص 

.ةمزألل ضرعتت  نأ  لبق  هيف  تنك  يذلا  ناكملا  نم  ةعور  كأ  ناكم  ىلإ  كذخأل 

مت ةداقلا  نم  ًاثأت  كألاو  ىوقألا  نأ  ركذت  .ةيئانثتسا  ةصرف  ىلع  يوتحت  تامزألاف 

لك لخادب  ةليبنلا  ةأرجلا  نانع  قلطت  ةنحملا  .تاقافخإلاو  عارصلا  لالخ  نم  مهؤانب 

ةيلمع نم  ءزج  ةزهلاو  طيبثتلاو ، ةاناعملل ، ضرعتلا  نإ  .اهل  انحمس  اذإ  انم -  دحاو 

اذإ يف  نمكي  ال  حاتفملا  .بكلا  يغتلاب  ةصاخلا  تاقوألا  هذه  لالخ  لعألا  زاجنإ 

هلعفتس ام  وه  يقيقحلا  حاتفملا  .ههجاوتس  ًتح  تنأف  .ال  مأ  يدحتلا  هجاوتس  تنك 

هنأ مهفت  اًضيأ  كلضف  نمو  .اًددجم  اهب  ضهنتس  يتلا  ةعرسلا  ىدمو  .تابوعصلا  عم 

". غراف رصن  نع  ةرابع  لبجلا  ةمقل  لوصولا  نأ  دجت  ار  مالظلا ، يداو  سلا يف  نود 

ناك يتلا  ءايشألا  لوح  روعش  لضفأ  ينباتنا  دقل  .ياو  قحم ،  تنأ  ملعت ، له  "

ةايحلا ةميق يف  تاراصتنالا  كأ  نأ  دقتعأ  انأ  .اهلجأ  نم  تايحضت  كأ  مدقأ  نأ  ّيلع 

". اهيلإ لوصولا  بعصألا يف  تناك 

تازاجنإ ىلإ  قيلحتلا  ىلع  كدعاست  ةادأ  حبصت  نأ  ةقيقحلا  يف  ةنحملل  نكو  "

ةعاجشلا ملعتن  نأ  عيطتسنل  نكن   ' رليك ، ليه  تبتك  دقل  .ةداعسلا  ىلإو  مظعأ - 

تاقوألا لالغتسا  لوح  رودت  ةدايقلا  . ' اعلا حرفلا يف  ىوس  كانه  نكي  اذإ   ربصلاو 

معنك تابقعلا  ةيؤر  لوح  رودت  يه  ةقيقحلا  يف  كحلاصل . اهمادختساو  ةبعصلا 

عيطتست كنأ  فرعأ  يننكل  .وحنلا  اذه  ىلع  ركفت  ل  اًبيردت  بلطتي  رمألا  .ةيفختم 

". اذه قثأ يف  انأ  .كيلب  اي  لوصولا ،

دعب ةيحضلا  رود  بعل  بغرأ يف  ديكأتلاب ال  انأ  .ياو  اي   كلذ ، لوق  ىلع  اًركش  "

يتلا مايألا  كأ  حجرألا  ىلع  وه  مويلا  .لعفأ  نل  يننأ  نم  دكأتم  انأ  مويلا ، دعبو  .نآلا 

، اًددجم ةوقلاب  رعشأ  اًددجم ، لمألاب  رعشأ  انأ  .ليوط  نمز  ذنم  ماهلإلاب  اهيف  ترعش 
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هنأ فرعأ  نآلا  انأ  .نآلا  فدهو  ىنعم  اهل  ايح  نأ  رعشأ  .اًددجم  ثأتلاب  رعشأ 

لمحأ ال  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  يلمع ، لالخ  نم  قيمع  قرف  عنصو  ةدايقلا  اكمإب 

مويلا هتملعت  ءيش  لك  .نثالا  تنأ  كعم  اًقداص  نوكأ  نأ  ديرأ  يننكل  .اًبصنم 

يف ديحو  انأو  اًدغ  تظقيتسا  ول  اذام  نكل  .ذيفنتلل  ًالباق  ودبي  هلكو  .اًما  يقطنم 

تنك امدنع  كسأر  لخاد  خرص  هنإ  تلق  يذلا  كلذ  فوخلا  توص  نأ  ثدحو  يتقش 

نودب ةدايقلا  تأدب يف  ول  اذام  ينهذ ؟ لخاد  ىرخأ  ةرم  اًفحاز  ءاج  لبجلا  ةمق  ىلع 

هتحرتقا ام  تلعف  ول  اذام  وأ  ةداعلا ؟ يف  نولعفي  ك  ينم ، سانلا  رخسو  بصنم 

"؟ ّيضام وأ  برحلا  نم  دراطت  يتلا  تايركذلا  نع  يلختلا  عطتسأ  نكل  

نأ كنم  ةعاجشلا  ىهتنم  .يقيدص  اي  اًما ، انعم  اًقداص  كنوك  ىلع  اًركش  ىحرم ، "

رمألا .اهيلع  لضفلا  كسفن  حن  كأ م  ةوق  كلت  كنأ  ار  .وحنلا  اذه  ىلع  فرصتت 

اهيف كردت  يتلا  ةظحللاو  .كفواخم  نع  ثدحتت  ل  ةقثلا  نم  ًابك  اًردق  بلطتي 

ثكلا فواخملا  كلت  اهيف  رسخت  يتلا  ةظحللا  يه  اهنع  حاصفإلا  لالخ  نم  كفواخم 

نيرخآلا ءارآل  حمست  الأ  حرتقأ  ًالوأ ، كتلئسأ ، نع  ةباجإلل  .كيلع  اهكل  يتلا  ةوقلا  نم 

.ضومغلاب مستت  ةقيرطب  ياو  اهلاق   "، KMF اًيناث ، .كنم  لينلاب 

"؟ KMF : " هتلأس

يسفنل اذه  رركأ  انأ  .اًمدق  يضملا  رمتسا يف  يأ   Keep Moving Forward معن ، "

تاقوألا روبع  ءارو  رسلا  نإ  .مدقتلا  نع  زجاع  يننأب  رعشأ  امدنع  تقولا  لاوط 

: ةعراب ةقيرطب  زياب  ناوج  ينغملا  اهلاق  دقل  .اًمدق  يضملا  يف  رمتست  نأ  وه  ةبعصلا 

رمتسا يف .كرحتلا  رمتسا يف  يدحتلاب ، ةئيلملا  فورظلا  يف  . ' سأيلا قايرت  يه  ةكرحلا  '

.ناكمإلا ردقب  اهذاختا  كنك  يتلا  تاءارجإلا  ذاختاو  ًءاكذ  كألا  تارايتخالا  ذاختا 

.مدقتلا نع  زجعلا  نع  اًديعب  قباو  اًبعص - رمألا  ادب  هم   - مدقتلا قيقحت  رمتسا يف 

رمثي نأ  بجي  اجيإ  فرصت  لك  نإ  ركذت ، .ةئيسلا  فورظلا  نم  جورخلل  كقيرط  دج 

اي يعيبط ، نوناق  هنإ  .روفلا  ىلع  ةديجلا  ةجيتنلا  َرت  ول   ىتح  ةيباجيإ ، ةجيتن  نع 

نع ةياهنلا  يف  رمثت  نأ  بجي  ةيبلسلا  فورظلا  يف  ةزاتمملا  تافرصتلا  نإ  .يقيدص 

". ةزيمتم تاثأت 

أدبأ امدنع  اًمدق  يضملا  رمتسأ يف  طقف  .اًدج  اًدج ، ديفم  .اًدج  ديفم  اذه  ، " تمت
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". اذ مدتو  كشلا يف  يف 

ذاختاب كأ  قلعتي  هنإ  حيحصلا -  رارقلا  ذاختاب  حاجنلا  قلعتي  نايحألا ال  ضعب  "يف 

هيعارذ ددم  نيب  ياو  راشأ   ةقانأبو ،" ةعرسب  مامألا  ىلإ  هعفد  مث  يداع -  رارق 

ل اًزاتمم  اًيضاير  هتفصب  اهملعت  ةكرح  اهنأ  تننظ  .ءاوهلا  نم  اًقيمع  اًسفن  ذخأو 

فوقولا .رارق  وه  رارقلا  ذاختا  بنجت  نأ  يه  ةقيقحلا   " .ةيويحلاب ًعفم  ىقبي 

.اًاد ال كرحت  .رارق  وه  ءيش  يأ  لعف  مدع  .رارق  وه  يغتلا  طسو  اًئجافتمو  اًدمجتم 

ةزهلل تضرعت  ول  ' ةعئار : ةقيرطب  نوينابايلا  اهلوقي  .اًدبأ  كناكم  يف  اًزجاع  فقت 

يف بغرت  كنأو  طيبثتلاب  رعشت  كنأ  دجت  امدنع  . ' ةنماثلا يف  ضهنا  تارم ، عبس 

ول  ىتح  مامألل -  مدقت  .اًمدق  يضملا  رمتسا يف  .اًمدق  يضملا  رمتساف يف  مالستسالا ،

ءيش يف يأب  مايقلا  مدعو  .ةوق  هل  مامألل  يضملا  نإ  .بهذت  نيأ  ىلإ  اًما  اًدكأتم  نكت 

ةضبق ةيادب  وه  دومجلا  نإ  .هلعفت  دق  ءيش  أوسأ  وه  ةبرطضملا  تاقوألا  ةهجاوم 

". اًضيأ نأشلا  اذه  قث  يف  .لجر  اي  ةدرابلا ، توملا 

هجاوأو ةبوعص  كأ  تاقوألا  حبصت  امدنع  رباثأ  نأ  وه  هب  ربخت  م  اًءزج  نإ  "

"؟ ياو اي   كلذك ، سيلأ  ةنحم ،

تاقوألا ربعت  كنالعجي  ةدايقلل  ناتيئانثتسا  ناتزيم  هنإ  .ربصلاو  ةرباثملا  .معن  "

يميلعت نع  ثدحتن  انك  امدنع  اًركاب  كتربخأ  لثم  .يغتلاو  يدحتلاب  ةئيلملا 

ريدت ل  تفصلا  تاه  ىلع  نرمتلل  جاتحت  تنأ  لضفأ ، نوحبصي  فيك  جلزتملل 

نأ اًاد  ىنمتت  ثيح  ىلإ  بعلت  تنك  ثيح  نم  لّوحتلا  لالخ  نم  ربعتو  يغتلا 

ملستست نل  كنأ  ةطاسبب  ررقت  امدنع  لصت  نأ  كنك  ىدم  يأ  ىلإ  لهذملا  نم  .نوكت 

نوتسنيو اهلاق  دقل  .رسخي  نأ  ةطاسبب  ضفري  صخش  كنأو  .اًرايخ  سيل  لشفلا  نأو  - 

وأ بك  هفات ، وأ  ميظع  ءيش  يأ  يف  اًدبأ ، اًدبأ ، اًدبأ ، اًدبأ ، اًدبأ -  ملستست  'ال  لشرشت :

نأ لضفألا  نم  ةبسانملابو ، . ' ديجلا قطنملاو  فرشلا  تاعانقل  الإ  ملستست  ال  غص ،

لضفأ ءاضق  نم  ًالدب  اًومس  كألا  كتاحومط  تدراط  كنأل  مدتحملا  لشفلا  كمهنت يف 

". ام ةرجح  زافلتلا يف  ةدهاشم  كتاعاس يف 

ةصاصق نع  تثحب  ياو ." اي   اذه ، ةباتكل  جاتحأ  نآلا  انأ  : " ريدقت ةماستباب  تلق 

.ياو ةلمج   نيودتب  تمقو  عيبلا  ةلواط  ىلع  قرو 

١٢٥



عبس تمزهنا  ول  يننأب  هجوتلا  كلذب  عتأ  انأ  يلمع ، لاجم  يف   " .هثيدح لصاو 

.باعصلا ةهباجمل  همدختسأ  يذلا  لدعملا  وه  كلذ  .تارم  ا  ضهنأ  فوسف  تارم ،

ناك و   - ام رادج  يمامأ  رهظ  اذإو  .تامازهنا  عبس  لك  لباقم  ضوهنلا  نم  تارم  ا 

كلذ قلستأ  رمألا ل  هبلطتي  ام  لك  لذبأ  ةبسنلاب يل - مهم  فده  نم  ينعن  رادج 

.لجر اي  ملستسأ ، انأ ال  .هلالخ  نم  ربعأ  وأ  .هتحت  نم  وأ  .هلوح  نم  يشمأ  وأ  .رادجلا 

ىلإ لوصولل  ةلواحملا  رمتسأو يف  ءامدلا  كلت  حسمأو  ءامدلاب  خطلتأ  .مازهنالل  ضرعتأ 

.هيلإ لصأ  نأ  ديرأ  يذلا  فدهلا  بو  ينيب  فقي  يذلا  طئاحلا  نم  رخآلا  بناجلا 

حبرت نأ  ديرت  تنك  اذإ  حاجنلاب  مازتلالا  كلذبو  ةوقلا  كلتب  نوكت  نأ  اًقح  جاتحت  تنأ 

". مايألا هذه  لعألا يف  لاجم  يف 

"؟ اًقح ، " تلأس

اًجعزم اًروعش  كحن  فيخس  رهظ  روهظلا  نأب  اًما  نمؤأ  انأ  .كيلب  اي  ديكأتلاب ، "

ىدم اًجعزم  اًروعش  كحن  كنم  كلمتلاب  كفواخمو  ككوكشل  حسلا  نكل  ةقيقدل ،

يفو مهنهم  عم  ةلآضب  سانلا  بعلي  فيك  ىرأ  نأ  يبلق  رطفي  هنإ  يهلإ ، اي  ةايحلا .

فاخن نحن  ' ولسام : ماهاربإ  هشلا  سفنلا  اع  تلك  يلاب  ىلع  رطخت  .مهتايح 

كلضف نم  . ' ةيلاثملا انتاظحل  كأ  هحملن يف  نأ  عيطتسن  ام  حبصن  نأ  نم  ماع  لكشب 

ل لسوتي  وهو  يلخادلا  دئاقلا  ةيؤر  عيطتست  كنأل ال  طقف  رمألا : اذه  ينعمسا يف 

تسيل اهنأ  ينعي  ال  جراخلاب  عقت  يتلا  ةدودحم  اللا  ةصرفلاو  كلخادب  ظقيتسي 

ديرت يتلا  ةدشلا  ىدم  سيقت  ل  طقف  رهظت  تابقعلا  نأ  اًقح  نمؤأ  انأو  .ةدوجوم 

تآفاكملل اًدعتسم  تنك  اذإ  ىرت  ل  تارابتخا  الإ  تسيل  تاقافخإلا  .ام  اًئيش  اهب 

.كلذ لعفأ  انأ ال  .اًرادج  اوري  نأ  درج  نوملستسي  صاخشألا  مظعم  .كمامأ  ةحاتملا 

انأ ، " قابسلا ةجلزم  نم  جوز  عيمشت  يف  أدب  نيب  ياو  لاق   قافر ،" اي  اًنسح ، "

ىلإ دوعأ  نأ  ّيلع  انأو  مويلا ، ةياهن  لبق  هلباقت  ل  نيرخآ  ملعم  كمامأ  نأ  ملعأ 

ةرابعب كركذي  فوس   R فرح . SPARK راصتخا نم  يهتنأ  فوس  كلذل  .نآلا  لمعلا 

تاقوألا برضت  امدنع   ' لعافتلا لباقم  ةباجتسالا  يأ '  Respond versus react

تايدحتلا رهظت  امدنع  لعألا  لاجر  نم  ثكلا  هيف  عقي  يذلا  خفلا  نإ  .ةبرطضملا 

قئارح نوبراحي  مهنأكو  مهلمع  تاعاس  نوض  مهنأ  ةجردل  ًاثك  اوبعتري  نأ  وه 

نأ مهتقو يف  لك  نوردهيو  لمعلا ، ىلإ  نوبهذيو  حابصلا ، نوظقيتسي يف  مهف  .ةمخض 
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نوقلزني مهنإف  كابترا ، نم  مهب  طيحي  ام  لك  قوف  عافترالا  نم  ًالدب  .لعافتم  اونوكي 

نم ةدايقلا  راهظإ  نم  ًالدب  ةلكشملا  نم  اًءزج  نوحبصي  مهنإ  .هنم  اًءزج  اوحبصيل 

اي لمعلا ، تايدحتلا يف  عم  لعافتلا  ةداع  بستكت  .لحلا ال  ردصم  اوحبصي  نأ  لالخ 

فقوت .طغضلل  ضرعتت  امدنع  ةسايكلاب  زي  .اهل  ةباجتسالا  يف  اًفرتحم  نك  .يقيدص 

سحتل كسفن  سّركو  اهيلع  ةرطيسلا  كنك  ال  يتلا  ءايشألا  لك  نأشب  قلقلا  نع 

كنأ ينعي  ةردابملا  راهظإو  .ةردابملاب  مق  .اهيلع  ةرطيسلا  كنك  يتلا  تالاجملا 

نيب ثدحت  جئاتنلا  لعجا  .اًيلمع  اًصخش  نك  .ءايشألا  أدبي  يذلا  كقيرف  صخشلا يف 

امدنع تثدح  ميظع  دئاق  لكل  ةعاس  دوجأ  نأ  ركذت  .مهتدايق  متي  نأل  نورخآلا  رظتني 

، ئداه اولظ  فوخلاب ، لولشم  كانه  فوقولا  نم  ًالدب  .راهني  ءيش  لك  نأ  ادب 

ام .ةداج  ةسفانم  دوجو  وه  انه  هنع  ثدحتأ  ام  .اًما  رمألا  اوبلقو  زيمتلا ، اورهظأو 

ةبلجلا يف بجح  ىلع  ةزيمتملا  ةردقلاو  فرصلا  عفادلا  كلت  نأ  وه  اًقح  هنع  ثدحتأ 

داجلا ه لمعلاو  ةردابملا  نأ  اًاد  ركذت  .قحاسلا  تتشتلاب  مستي  يذلا  رصعلا  اذه 

." حاجنلا ىمسُي  يذلا  مجنلا  لجأ  نم  ءحإلا  نير 

دوهج تمهسأ  لك  .شيجلا  داجلا يف  لمعلا  ةميقو  عفادلا  ةيمهأ  تملعت  دقل  "

نظأ .تنسحت  لوطأ ، ةدمل  يساسألا  بيردتلا  اهانملعت يف  يتلا  تاراهملا  تسرامو  كأ 

هل صصخن  نأ  جاتحن  ام ، ءيش  يف  عئار  حبصن  ل  هنأ  ىسنن  نأ  لهسلا  نم  هنأ 

.هتلأس فرح K "؟ نع  اذامو  .تقولا 

نأ نمضتي  بصنم  نودب  اًدئاق  كنوك  نإ  . Kudos ريدقتلا مدقت  نأب  كركذيس  هنإ  "

طلست نأب  كركذيس  هنإ  .رومألا  أوسأب  ًاثك  لفتحي  اع  ممهلل يف  ًاثمو  ًهلُم  نوكت 

 - مهريدقت متي  نأل  نوجاتحي  سانلا  نأ  ركذتت  نأ  ىلع  كدعاسيس  .سانلا  ىلع  اًءوض 

ةئلتمملا تاقوألاو  نحملا  ةهجاوم  يف  اهنولعفي  يتلا  ءايشألا  رغصأ  لجأ  نم  ىتح 

نيذلا نيردانلا  صاخشألا  ءالؤه  نم  دحاو  تنأو  كتايح  يف  موي  لك  ِضما  .رتوتلاب 

رغصأب نوديشيو  نيرخآلا ، يف  خلا  نع  نوثحبي  نيرخآلا ، تادوهجم  نوعجشي 

حيحصت لوح  رودت  ةدايقلا  نأ  سانلا  مظعم  دقتعي  .اهنولعفي  يتلا  ةيباجيإلا  لاعفألا 

ةدايقلا .اًحيحص  سيل  اذه  نكل  .اًئطاخ  اًئيش  نولعفي  امدنع  نيرخآلا  داقتناو 

ةقيرطب ءايشألا  نولعفي  امدنع  نيرخآلاب  ةداشإلا  لوح  بك  دح  ىلإ  رودت  ةيقيقحلا 

انم ليلقلا  نأ  ركذت  كقيرف ، ءالمزل  ريدقتلا  نم  ديزملا  حن  نيب  نآلا  .ةحيحص 
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اهيقلت متي  ال  دق  كتداشإ  نأ  درجمل  نكل  .ةقداصلا  ةداشإلاب  نولعفي  اذام  نوفرعي 

". ديج لكشب  كتداشإ  مدقت  نأ  بجي  هنأ ال  ينعي  مات ال  لكشب 

 - نايحألا ضعب  يف  خفلا  كلذ  يف  تعقو  دقل  .ياو  اي   ةزاتمم ، ةطقن  : " تفرتعا

ىلع بلغتلل  جاتحأ  انأ  .ضفرلا  نم  يفوخل  صاخشألا  ضعب  ريدقت  نم  فاخأ  تنك 

". كلذ

ميظعلا لمعلاب  اًفوغش  ًالفتحُم  حبصت  نأب  مزتلا  لاح ، ةيأ  ىلع  .كيلب  اي  ديج ، اذه  "

.ناقتإلا مرتحا  .ديجلا  لمعلاب  ةداشإلاب  مق  .زيمتلاب  فرتعا  .كلوح  نم  لك  هيدؤي  يذلا 

دق .بصنم  نود  دق  .ءيش  لك  لعفب  تنأ  مق  .ءيش  لكب  كريدم  موقي  نأ  رظتنت  ال 

!" يقيدص اي  بصنم ، نود 
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اثلا ةدايقلا  ثيدح 

: بصنم نودب  ةدايقلا  ةفسلفل 

ءظع ةداق  ينبت  ةبرطضملا  تاقوألا 

ةسمخلا دعاوقلا 

ةحارصب ثدحت 

تايولوألا بتر 

ةصرفلا دّلوت  ةنحملا 

لعافتلا لباقم  ةباجتسالا 

عيمجلا ريدقت 

ةيروف لمع  تاوطخ 

نّود مث  .كتمظنم  اًيباجيإ يف  ًايغت  دوقت  ةصرف ل  ربكأ  لوح  كتايموي  بتكا يف  ًالوأ ،

ىلإ تبهذ  اذإ  كل  أتس  ةباذج  تآفاكم  ثالث  كأب  ةاق  بتكا  ًاخأ ، .اهمواقت  اذامل 

.يغتلا تأدبو  ةفاحلا 

هركذتتل ةدايقلا  نع  سابتقا 

.كتحار ةقطنم  ةياهن  دنع  أدبت  ةايحلا 

شلاو دلانود  لين  - 
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لصفلا 6

ىوقأ كتدايق  تبحصأ  كتاقالع ، تقمعت  لك  ثلاثلا : ةدايقلا  ثيدح 

.سانلا عم  مجسنت  فيك  فرعت  نأ  وه  حاجنلا  ةفصو  نّوكم يف  مهأ 

تلفزور رودويث  -

.كيف ام  لضفأ  مهيطعت  امدنع  سانلا  ام يف  لضفأ  ىلع  لصحتس 

نوتسرياف يراه  -

ينلعج هنأل  هل  يركش  نع  تّربع   ، ةماعلا كرويوين  ةبتكم  ىلإ  هجتن  يموتو  انأ  انك  نيب 

انثتساو يوق  ثأت  قباسلا  جلزتلا  لطبل  ناك  اًعم ، صقلا  انتقو  يف  .ياو  لباقأ  

.كش الب  يلخاد  لّوحت  ثودح  ببستي يف  ناك  ءيشب  ياو  انآ و  نم  لك  ماق  دقل  .ّيلع 

ةداقلل يسيئرلا  زيكرتلا  نأ  حضاولا يل  نم  حبصأ  نيزيمملا ، نيدئاقلا  نيذه  ةلباقم  دعب 

.لضفأ رومألا  اولعجيو  لّوحتلا  اوببستي يف  نأ : وه  بصنم  نود 

ةدايقلا ىنعم  لوح  قمعأ  لكشب  يموتو  انأ  تثدحت  انتهجو ، ىلإ  هجتن  انك  نيب 

لك ةايح  ةرورض يف  نآلا  كانه  نأ  فيك  انشقان  دقل  .اهب  اهراهظإ  نك  يتلا  قرطلاو 

ىلإ ةيحض  هنوك  راثآ  عيمج  نم  لقتني  نأو  بصنم  نود  دوقي  نأل  مويلا  يح  صخش 

نم اًدئاق  حبصت  ل  بصنمل  جاتحت  أدبم ال  يف  انلمأت  دقل  .ةدايقلاب  يموي  مازتلا 

راصتخال سمخلا  دعاوقلا  ةعجارم  بناج  ىلإ  ءاخسب  انآ  اهتكراش  يتلا  ةفسلفلا 

مجرتُي فوس  هتملعت  ام  لك  نأ  نمضأ  همدختسأ ل  نأ  نآلا  يننك  يذلاو   IMAGE

ةداق ينبت  ةبرطضملا  تاقوألا  أدبم  ليلحتب  يموتو  انأ  انمق  مث  .ةلهذم  جئاتن  ىلإ 

بناج ىلإ  وتلل  هفشكب يل  ديوب  ياو  ىسنُي   يذلا ال  ديلجلا  كلم  ماق  يذلاو  ءظع 

تاسرملا مادختسا  عيطتسي  صخش  يأ  نأ  فيكو   SPARK دعاوق ةوق  ىلع  ديكأتلا 

بعتلا ُتلصاوو  .مالظلاب  ئلت  اع  يف  قلأتب  ءيضي  ل  راصتخالا  اذهل  ةسمخلا 

ةقيمع تايغت  تربتخا  دق  يننأب  ترعش  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  هنأب  يقلق  نع  ةحارصب 

ىلإ ىرخأ  ةرم  عجارتلا  لوح  اًقلق  تنك  يننإف  ملعملا ، عم  تاثداحملا  لالخ  نم 

ةيضاملا تاعاسلا  لالخ  اهيلع  تلصح  يتلا  ةلهذملا  ايادهلا  ةراسخو  .ةدقلا  قرطلا 

.يديلقتلا مويلا غ  اذه  نم 
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اًعيرس ربكتس  يتلا  ةغصلا  تاوطخلاب  قلطنا  طقف  لشفت ." نل  : " ًالئاق يموت  دعو 

اهيلإ رفاست  ةباغ   لخاد  ديدج  قيرط  سلا يف  ام  دح  ىلإ  هبشي  هنإ  .تاداع  حبصتل 

لك نكل  .عايضلا  نم  ليلقب  رعشتو  حضاو  غ  قيرطلا  نوكي  ةيادبلا ، يف  .لبق  نم 

تنأو هيف  سلا  ةردقب  عتمتت  كسفن  دجت  ام  اًعيرسو  .اًفولأم  حبصأ  كأ ، هيف  ترس 

: ركذت .كيف  ةليصأ  ةداع  اًعيرس  بصنم  نودب  ةدايقلا  حبصتس  .نيعلا  ضمغم 

يغتلا ةشهدم . جئاتن  ىلإ  يدؤت  تقولا ، رورم  عم  ةغصلا ، ةيمويلا  تانيسحتلا 

رعشتسو .لهسأ  حبصيس  هنأ  وه  راسلا  ربخلا  نكل  .ةيادبلا  يف  اًاد  بعصأ  نوكي 

يتلا اهسفن  ةقيرطلاب  يايإ  اًبطاخم  اًعجشُم ، يموت  اهلاق  ميظعلا ،" كيلب  اي  نسحتب ،

.قدنفلا انك يف  امدنع  تارم  ةدع  انآ  اهب  ينتبطاخ 

يف كيلع  دمتعأ  ل  اًاد  كدجأسو  .اًقح  كمعد  رّدقأ  انأ  .اًركش  : " ةقثب هل  تلق 

". يملعم نآلا  تنأ  ينعأ ، انأ  كلذك ؟ سيلأ  لاوحألا ، عيمج 

كلجأ نم  اًدوجوم  نوكأس  : " ةبتكملا نم  بارتقالا  انلصاو  نيب  اًتماص  يموت  لظ 

اًدكأتم م تسل  انأ  .رمعلا  نم  عبسلاو  ةعباسلا  انأ يف  .كيلب  اي  يتعاطتسا ، ردقب 

". ماري ام  ىلع  رومألا  لك  .يقيدص  اي  قلقت  نكل ال  .لبقتسملا  هلمحي يل 

كلذل ىرخأ ، ةرم  ماستبالا  أدب يف  هنكل  .يموت  قيلعت  هينعي  اًما م  اًدكأتم  نكأ   

.ًاثك هيف  ركفأ   

ئدابملا تفرع  دق  نوكتسو  نارخآ  نلعم  .كيلب  اي  يهتنن ، مث  ناترخأ  ناتلباقم  "

دعاصتملا دادعتسالا  نم  ةلاح  يف  نوكتس  .بصنم  نودب  ةدايقلا  ةفسلفل  ةعبرألا 

تاسرملاو ىؤرلا  عيمجب  ةيصخشلا - كتايح  ىلإ  ةدوعلاو   - بتكلا رجتم  ىلإ  ةدوعلل 

يملاع ىوتس  لمعت  امدنعو  .كيدل  ةدايقلا  روص  لضفأ  رهظت يف  ل  اهجاتحت  يتلا 

يصخشلا اضرلا  تايوتسم  نكل  بتكلل ، دنيام  تيارب  ةكرش  عم  كتنهم  طقف  قلحت  نل 

: تارملا ىدحإ  يدينيك يف  نوج  هلاق  يف  ركفأ  ينلعجي  هنإ  .اًضيأ  قلحت  فوس  كيدل 

، ةبسانملاب . ' زايتمالاب مازتلالا  عم  كتاردقل  لماكلا  مادختسالا  وه  ةداعسلا  فيرعت  نإ  '

سيئرلا ناك  دقل  .ياهغنش  يف  هلمع  مظعم  ىضمأ  هتلباقم  ىلع  كشون  يذلا  ملعملا 

لمعي ناك  يتلاو  ةيجولونكتلا  تازيهجتلل  تارالودلا  يالب  يواست  ةكرشل  يذيفنتلا 

لكشب ذ  صخش  هنأب  كربخأ  نأ  بجي  .صخش  فلأ  نيرشعو  ةسمخ  نم  كأ  اهب 
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نم اًجوز  عضي  وهو  ةضيرع  ةماستباب  يموت  اهلاق  اًقح ،" ًاليلق  كهبشي  هنإ  .لهذم 

هترايس يف  يمامألا  قودنصلا  نم  اهجرخأ  يتلاو  ةعئارلا  ءاقرزلا  ةيسمشلا  تاراظنلا 

.شروبلا

دقل .ةيقيقحو  ةيلصأ  ةخسن  .ديكأتلاب  ينف  لمع  ةباث  صخشلا  اذه  ناك  دقل 

ناك دقل  .اًيوس  هيض  انك  يذلا  مويلا  كلذ  يهتني  نأ  دعب  لصاوت  ىلع  ىقبن  نأ  تين 

هنكلو بصنم ؛ نود  دئاقلل  اًزاتمم  اًجذو  طقف  نكي  يموت   نأ  حوضولا  ىهتنم  يف 

.عونلا اذه  نم  ديزملل  ةجاحب  نحن  .عئارلا  ناسنإلل  اًزاتمم  ًالاثم  اًضيأ  ناك 

جردلا ىلع  هيف  اندعص  يذلا  تقولا  رهظلا يف  دعب  ةثلاثلا  نم  برتقت  ةعاسلا  تناك 

فقسألا اندهاش  .ةيسيئرلا  ةهدرلا  ىلإ  مث  ةماعلا  كرويوين  ةنيدم  ةبتكمل  بكلا 

ترعش .ةيلاتلا  ةلباقملل  سمحتم  ةعرسب ، سن  نحنو  ةمخفلا  ةقورألاو  ةعفترملا 

تنك يننأل  اًضيأ  نكل  يبناجب ، ناك  يموت  نأل  طقف  سيل  .كانه  يدوجول  ةنيكسلاب 

.ىرخأ ةرم  بتكلاب  اًطاحُم 

". اًدبأ كانه  ىلإ  دعصت  كنأ   نهارأ  انأ  .كيلب  اي  ءانبلا ، حطس  ىلإ  كبحطصأس  "

ءيش دجوي  هنأ  ىتح  فرعأ  انأ   ةقيقحلا ، .لبق يف  نم  هَرأ  انأ   ال ، ، " هعم تقفتا 

". ىلعألا هيلع يف  ةرظن  ءاقلإ  قحتسي 

يف ىلعألا  ىلإ  دعصن  انك  نيب  ضومغب  يموت  باجأ  دجوي ،" يقيدص ، اي  دجوي ، "

.ةياغلل ءيطبلا  دعصملا 

ترعش دقل  ال ، ةطاسبب -  ترثأت  دقل  .تيأر  م  ةشهدلاب  ترعش  انجرخ ، امدنع 

مخض يرجح  سارت  ىلع  ةذاخألا  ةماعلا  كرويوين  ةبتكم  باحس  ةحطان  لطت  .ةبهرلاب 

ةبترم فوفص  ةمظنُم يف  ةرهبملا  ةنولملا  راهزألا  تناك  .ةلهذم  حطس  ةقيدحب  ىطغم 

.تتأ نيأ  نمو  يه  ام  حضوت  اهنم  ثك  ىلع  تاقصلم  دوجو  عم  رخآلا ، ىلإ  فرط  نم 

ةروفحملا ةدقلا  ةينيصلا  فورحلاب  دقعم  لكشب  ةتوحنملا  ةيرجحلا  ليثتلا  تناك 

ناك .قيقر  لكشب  ناردجلا  نم  ىلدتت  ةعئارلا  ديكروألا  ليلاكأو  ناكملا ، نيزت  اهيلع 

ىقيسوملا تناك  .رحسلا  لثم  هتمرب  رمألا  ناك  دقل  .لايخلا  قوفي  وجلا  يف  جيرألا 

.قالطإلا ىلع  لبق  نم  اذهك  اًئيش  َرأ  .توص   ماظن  لالخ  نم  فزُعت  ةيكيسالكلا 

.عزفلاب ترعش  .روهزلاب  ةئيلملا  ةيبشخلا  ضاوحألا  دحأ  ءارو  نم  لجر  عفدنا  ةأجف ،
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حبش هيدتري ' ناك  يذلل  اًهباشم  اًيكيتسالب  اًعانق  يدتري  ناك  هنأل  ههجو  ةيؤر  عطتسأ   

يذلا بهارلا  لثم  اًراركتو  اًرارم  تلكلا  سفن  ددري  بيرغلا  صخشلا  لظو  . ' اربوألا

لوح رودي  هلك  رمألا  .صاخشألا  لوح  رودي  هلك  رمألا  : " حابصلا تاديكأت  يدؤي 

ىلإ روفلا  ىلع  ترظن  .بعرلاب  تألتما  صاخشألا "! لوح  رودي  هلك  رمألا  .صاخشألا 

عقوتملا لجرلا غ  اذه  ناك  ةركف ع  دأ  يدل  نكي  .خب   هنأ  نم  دكأتأ  يموت ل 

.هلعف ىلع  اًرداق  حماجلاو 

!" بهذنلف : " تخرص

". ال ، " قالطإلا ىلع  جعزنم  وهو غ  يموت ، لاق 

ةليمجلا راهزألا  فوفص  طسو  تابثب  اًفقاو  ناك  .قالطإلا  ىلع  اًقلق  يموت  ُدبي   

ةماستبا ترهظ  اًعيرس ، .ةقلطملا  ةيلستلا  نم  ةرظن  ههجو  حاتجتو  ناكوبشم  هاعارذو 

.ههجو ىلع 

". ديدجلا وضعلا  بعرن  نأ  بجي  ال  نوسكاج ، نآلا ، نآلا ، : " يموت ركذ 

فيطل لجر  هنأ  حضتا  دقل  .اًيجيردت  هعانق  طقس  .اًنكاس  بيرغلا  صخشلا  فقو 

نوش جهك ب  ًاليلق  ودبي  ناك  .نظأ  ام  ىلع  هرمع ، نم  تاينيتسلا  يفو  ةياغلل  رهظملا 

ودبي ناك  اذكه  نكل  ًاليلق ، هليخت  بعصي  دق  اذه  نأ  ملعأ  انأ  .سويشوفنوكو  يرنوك 

.روفلا ىلع  اًظوحلم  ناك  هتيصخش  ءفدو  .يل 

حفاص بتكلا ." رجتم  نم  هشلا  كيلب  وه  اذه  نأ  دب  ال  : " فطلب لجرلا  ثدحت 

، طقف أدهأ  .فرتحملا   يسايسلا  اهمدختسي  يتلا  اهسفن  ةقيرطلاب  هيدي ، اتلكب  يدي 

ةديدشلا ةيمهألاب  اًضيأ  رعشأ  تأدب  يننكل  ثلاثلا ، ملعملا  وه  اذه  نأ  كاردإ  عم 

ُدبي .ةدشب   ّيلع  زكرم  لجرلا  اذه  نأ  ادب  دقل  .اهب  ينفصي  ناك  يتلا  ةقيرطلا  ببسب 

ةردقلا نوكلت  صاخشأ  دوجو  نع  لبق  نم  تعمس  دقل  .مهي  هلوح  نم  اعلا  نأ 

اذه .ةفرغلا  يف  اًمارتحا  صاخشألا  كأ  مهنأكو  نورعشي  نيرخآلا  لعج  ىلع  ةرّوطملا 

.مهنم دحاو  هنأ  حضاولا  نم  ناك  ملعملا 

". برقم يل رخآ  قيدص  هنإ  .ناشت  نوسكاجب  كفّرعأ  نأ  دوأ  كيلب ، "

كبلق كرحتي  نأ  تدرأ  طقف  انأ  .كفيخأ  نأ  دصقأ  انأ   .كيلب  اي  انه ، ىلإ  َلاعت  "

هيف شيعي  يذلا  ةلئاه  ةروصب  لمملا  اعلا  اذه  قيوشتلا يف  ضعب  كل  مدقأ  نأو  .ًاليلق 
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عيمجلا .مايألا  هذه  انمظعمل  ةبسنلاب  اًدج  ةداج  ةايحلا  تحبصأ  دقل  .انم  ثكلا 

نأل جاتحن  نحن  .تقولا  مظعمل  رومألا  نم  ديدعلا  ىلع  ةرطيسلا  يف  ًاثك  نولغشنم 

دق تنك  اذإ  رذتعأ  .بسحف  كحضت  كلعجأ  نأ  لواحأ  تنك  دقل  .ًاليلق  ىلستنو  حر 

.قدصب نوسكاج  اهلاق  اًرذع ،" .ام  اًعون  اًقلق  تودب  دقل  .تيدا 

نع ياو  سورد   نم  اًدحاو  اًقبطُم  تبجأ ، مامألا ،" ىلإ  اًمدق  ِضما  طقف  قلقت ، "ال 

نأ ار  .يعم  قلع  هتملعت  ثكلا م  نأ  فيك  تشهدنا  دقل  .ءانع  يأ  نود  ةدايقلا 

، هب يعو  ىلع  نكأ  صاخ   عون  نم  ميمصت  هل  يموت  هل  ينضرعي  يذلا  ماظنلا  اذه 

انآ و نم  لك  ركذ  كو  .لبق  نم  تليخت  دق  هانبتأ م  نأ  ةلوهس  كأ  هلعجي  ماظن 

ملعتلا نأب  يموت  ربخأ  لوألا ، انئاقل  .دعاوقلا يف  ركذت  ىلع  دعاست  تاراصتخالا  ياو ،

.ةقيقحلا لوقي  ناك  هنأب  رعشأ  تأدب  نآلا  . ' اًيئاقلت نوكيس '

". جلزتلا ىتف  لباق  دق  هنأ  ىرأ  : " اًحزام نوسكاج  لاق 

كنأل كل  ًاليزج  اًركش  .انه  ىلإ  أن  نأ  لبق  ياو  عم   وتلل  انيهتنا  دقل  .معن  "

.بيذهتب يموت  لاق  انل ،" اًتقو  تصصخ 

؟ ةبسانملاب ياو ، لاح ،  فيك  .يرورس  يعاود  نم  هنإ  : " ةبح نوسكاج  لاق 

جئاتن ىلإ  ةبعصلا  فورظلا  ليوحت  نف  ةغبان يف  كوتل  تلباق  دقل  كيلب ، اي  داج ، لكشب 

". بوبحم صخش  وهو  .ةلهذم 

ينم بلط  دقل  .ةداعلاك  ىؤرلاو ، فغشلاب  اًئيلم  ناك  .اًعئار  ناك  دقل  : " يموت باجأ 

". اًبيرق كاس  هنأ  فرعي  هنإ  لاقو  هتاين  لضفأ  كل  لقنأ  نأ 

نأ لبق  .ميدق  يدنج  كنأ  تعمس  كيلب ، اي  نذإ ،  " .ءفدب نوسكاج  لاق  ميظع ،" "

ةطيسبلا تلكلا  يه  هذه  تناك  ًاثك ،" مم  انأ  .اًركش  كل  لوقأ  نأل  جاتحأ  أدبن ،

.هريدقت نع  بعتلل  اهمدختسا  يتلا 

". نوسكاج ةعسلاو ، بحرلا  ىلع  ، " ةقداصلا يتباجإ  تناك 

فصلا بلاطك يف  ودبي  وهو  فاضأ ، كل "؟ رضحأ  اذام  نذإ  : " بدأب نوسكاج  لأس 

تددعأ دقلو  .هايم  وأ  ياش ، وأ  ةوهق ، يدل  ، " قباس يذيفنت  سيئر  نم  كأ  لوألا 

عطق هب  دجوي  يذلا  عونلا  نم  ةتالوكيشلا -  قئاقر  تيوكسب  نم  ةعومجم  يوتل 

". هلخادب ةفاضملا  ةتالوكيشلا  نم  ةغص 
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باب ربع  ةظحلل  اًديعب  ةقاشرب  انفيضم  كرحت  نيب  تبجأ  اًيلاثم ،" ودبي  تيوكسبلا  "

دقل .يمأ  تازوبخ  ينتركذ  يتلاو  تيوكسبلاب  ةئيلم  ةينيصب  اًددجم  رهظ  مث  رارج 

.ًاثك .دلاو  تدقتفا  دقل  .نزحلا  نم  ليلقب  رعشأ  تايولحلا  ةحئار  ينتلعج 

"، مويلا لاوط  تيوكسبلا  لكأتو  عئارلا  سارتلا  اذه  انه يف  كتقو  يضقت  تنأ  نذإ  "

.ياطخ اًعمجتسم  حاز ، تلق 

هانيعو اهمعطتسي ، اًتقو ل  ذخأيو  ةدحاو  مضقي  وهو  نوسكاج ، باجأ  ام ،" اًعون  "

.ناتقلغم

ةحاسم  ذخأ  نع  لوئسملا  ةميظعلا  ةيؤرلا  بحاص  .كيلب  اي  انه ، اتسبلا  هنإ  "

اهدهاشت يتلا  ةزجعملا  هذه  ىلإ  اهليوحتو  تنمسألاو  ةراذقلا  نم  ىضوف  غ  نكت 

.انه لجلا  نم  ةحاو  ليختو  ءابغ  هنأ  سانلا  مظعم  دقتعي  ناك  ام  ىأر  دقل  .نآلا 

يتلا ةعئارلا  ةجيتنلا  ىلع  لصحي  ل  ةيؤرلا  هذهل  اًقفو  لمع  دقل  ةيمهأ ، كألاو 

". نآلا اهدهشت 

ةقباسلا هتايح  يف  اًعدبم  ًجن  ناك  نوسكاج  نأ  دب  ال  .ةرحاس  ةقيدحلا  تناك 

.لعأ لجرك 

". اهلك ايح  لبق يف  نم  اذهك  اًئيش  َرأ  انأ   باجعإلل ، اًدج  ةثم  اهنإ  : " اًقفاوم تلق 

ةنيدم ىلإ  تدع  تاونس ، ةدع  ذنم  يذيفنت  سيئرك  يبصنم  نع  تيلخت  نأ  دعب  "

ىلإ تجتحا  دقل  .ةدشب  ناكملا  اذه  تدقتفا  يننكل  ةلهذم ، ياهغنش  تناك  .كرويوين 

يتنهم يف  يحاجن  ببسب  لمعلا  ّيلع  نكي  هنأل   اًظوظحم  تنك  .نطولل  ةدوعلا 

ماق امدنع  .قئادحلا  ةعارز  ةايحلا : ربكألا يف  يفغش  سرامأ  نأ  تررق  كلذل  ةيلمعلا ،

مايألا دحأ  حابص  انه يف  ىلإ  احطصاب  ةبتكملا  هذه  ةرادإ  سلجم  نم  اقدصأ  دحأ 

نأ اهنيح  تررق  دقل  .يل  ةبسنلاب  فاشتكالا  ةظحل  هذه  تناك  رظنملا ، ينيري  ل 

تناك دقل  .انه  صخش  يأ  اهاري  دق  يتلا  ةعور  قئادحلا  كأ  ىلإ  ةحاسملا  هذه  لّوحأ 

، ةقيرطلا كلتب  .اًبيرق  ةماعلل  اهحتفل  ططخن  نحن  .كيلب  اي  يبساكم ، ربكأ  دحأ 

يفكي ا  نوظوظحم  نحن  يتلا  ةبهلاب  اوعتمتسي  نأ  صاخشألا  عيمج  عيطتسي 

". نآلا اهتيؤرل 

ل توملا ، ىتح  ينتبعرأ  دقل   " .اًبعادم هتلأس  كعانقب "؟ نيرئازلاب  بحرتس  لهو  "
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". اًقداص نوكأ 

اي ىتفلا ، اذهب  بجعم  انأ  : " ةيويحلاب معفملا  يهجوت  رّدقي  وهو  نوسكاج -  مستبا 

طيحأ نأ  وه  ةيصخشلا  امازتلا  نم  اًدحاو  نإ  .انه  هل  كراضحإ  ىلع  اًركش  .يموت 

.ةداعسلاب رعشأ  يننولعجي  نيذلاو  يباجيإو  فوغشو ، بيط ، صاخشأب  طقف  يسفن 

، نوسكاج لاق  لمعلا ،" يف  أدبن  انعد  كلذل  .شع  نم  دحاو  هنأب  لوقلا  عيطتسأ 

ةفسلف نع  ثكلا  حجرألا  ىلع  تعمس  دق  كنأ  ملعأ   " .ثيدحلا هاجتا  غي  وهو 

تنأ انذيمالت ، لضفأ  نم  اًدحاو  يموت  ناك  دقل  .نآلا  ىتح  بصنم  نودب  ةدايقلا 

". هتلباق كنأل  ظحلا  ديعس 

ّيلإ راشأ  يذلا  يموت ، ىلإ  رظنأ  انأو  هتبجأ ، ءاقللا ،" اذه  لضفلا يف  وه  هل  ناك  دقل  "

.ةقرب هماهبإب 

ةفسلفل ثلاثلا  ةدايقلا  أدبم  كعم  كراشأ  نأ  يه  مويلا  يتمهم  نإ  اًنسح ، .ميظع  "

يتلا ةسمخلا  ةيلمعلا  دعاوقلا  حضوي  اًراصتخا  كيطعأسو  بصنم -  نود  ةدايقلا 

". كل ةبسنلاب  اًعقاو  ةفسلفلا  هذه  لعجت  اهقيبطت ل  كنك 

"؟ أدبملا اذه  وه  امو  ، " راظتناب هتلأس 

ةعرسب كرحتي  يذلا  اعلا  اذه  يف  بك  لكشب  هنايسن  متي  فسألل ، أدبم ، هنإ  "

يف كل  هحضوأسو  .هيف  لعألاب  موقن  اننأ  دجن  يذلاو  ايجولونكتلا  هدوقتو  ىوصق 

يسيئرلا لمعلا  نإ  .ىوقأ  كتدايق  تحبصأ  كتاقالع ، تقمعت  لك  ةدحاو : ةلمج 

ةيمهألا ةياغ  ةطقن يف  اهنإ  .مهل  ةميقلا  فيضنو  سانلا  عم  لصاوتن  نأ  وه  لعألل 

". ةيرثو ةيزجم  ةايح  عنصتو  كتنهم -  ينبت  نيب  اهركذتتل 

اوناك نيب  هنأ  يه  ملعم  لك  لباقأ  امدنع  اهكردأ  تنك  يتلا  رومألا  دحأ  نإ 

، يتمظنم لخاد  ةدايقلا  ىلع  دعاستس  يتلاو  ةيوق  اًراكفأ  لوألا  ماقملا  نوكراشي يف 

كلذ ناك  .ةفداهو  ةديعس  ةايح  شيع  ةيمهأ  ىلع  اًضيأ  دكؤي  مهنم  دحاو  لك  ناك 

راهظإبو بصنم  نودب  ةدايقلاب  اًما  اًمزتلم  نآلا  تنك  دقل  .يل  ةبسنلاب  اًدج  اًيقطنم 

.ديدشلا ماهلإلاب  رعشأ  تنك  .عوبسألا  ةيادب  يف  لمعلل  دوعأ  امدنع  يدل  ام  لضفأ 

لئاه لكشب  اًسركم  حبصأ  تنك  كأف ، كأ  نكل  .لماك  لكشب  بعلل  اًدعتسم  تنكو 

انأ تنك  .اًسئايو  اًكبترم  بجاولا  ةلحر  ينتكرت  دقل  .ةيصخشلا  ايح  ليكشت  ةداعإل 
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ال تنكو  .اهلاوحأ  نسحأ  يف  يتحص  نكت  .تالكشملا   نم  ثكلا  هجاون  يتقيدصو 

تانيسحتلا ضعبب  مايقلل  ًاخأ  اًدعتسم  تنك  نآلا  .حرملا  نم  ثكلاب  ىظحأ 

.اهب مايقلل  لئاسولاو  راكفألا  يدل  تناكو  .ةيقيقحلا 

ةرماغم الإ  سيل  يراجتلا  لمعلا  نإ  .كيلب  اي  صاخشألا ، لوح  اًقح  رودت  لعألا  نإ  "

مهبهاوم ىصقأ  نع  اوربعي  مهمهلُي ل  رهاب  ملح  لوح  اًعم  صاخشألا  عمجت  ةيناسنإ 

يف لّوحتلاو  ةسفانملاو ، ايجولونكتلا ، لك  عم  .مهنومدخي  نمل  ةيرث  ةميقب  اومهاسيو 

لصاوتلاو تاقالعلا -  لوح  رودت  ةبعللا  نأ  انم  ثكلا  ىسن  مويلا ، لعألا  اع 

تاقالعلاب يف ةيحضتلا  لهسلا  نم  نوكي  سانلا ، اهب  لمع  يتلا  ةتولا  عمو  .اسنإلا 

 - كئالمز بو  كنيب  طباورلا  تيوق  لك  هنأ  يه  ةقرافملا  نكل  .جئاتنلا  ءارو  يعسلا 

بجي عقاولا ، .جئاتنلا يف  تيوق  مهلجأل - لمعت  نيذلا  ءالمعلا  بو  كنيب  اًضيأ  كلذكو 

انأ .نيرخآلل  ةياغلل  اًديفم  نوكت  نأ  لعألل  ىرخألا  ضارغألا  نم  نأ  اًضيأ  فيضأ  نأ 

اًحاجن لعألا  لاجر  كأو  .اًدج  ةطيسب  لعألا  نكل  اًطيسب ، ودبي  اذه  نأ  ملعأ 

يه لعألا  .ًاثك  رومألا  ديقعت  نم  ًالدب  تايساسألاب  كسمتت  تظنملا  مظعأو 

.ةيرشبلا مهتايناكمإ  نوكردي  ثيحب  فظوملا  ليغشتل  .نيرخآلا  ةدعاسمل  ةليسو 

". مهتاحومط ىلعأ  قيقحت  كئالمع يف  ةدعاسملو 

لوألا ماقملا  يه يف  لعألا  نأب  ةركفلا  هذه  نوسكاج ، اي  اًما ، اًحيحص  ودبي  اذه  "

". نيرخآلا ةدعاسمل  ىعسم 

". ةحيحص ودبت  ام  اًاد  ةقيقحلا  ، " ةفيطللا ةباجإلا  تءاج 

نأ وه  عمتجملا  يف  دئاسلا  دقتعملا  نأ  ودبي  : " تفضأ مث  .هتلك  تبعوتسا  دقل 

". ةولا عيمجت  لوح  ةتحب  ةروصب  رودت  لعألا 

ظقوت امدنع  كرابتعا : يف  هعضت  ل  اًعجشُم  اًموهفم  كيلإ  نكل  .يقيقح  اذه  "

يأ هعقوتي  دق  كأ م  مهاسملل  ةميقلا  نم  ديزملا  مدقت  مث  كيدل  يلخادلا  دئاقلا 

.يمامألا كبابل  اًقيرط  صاخشألا  ده  نأ  يه  ةيمتحلا  ةجيتنلا  نوكت  نأ  بجي  صخش ،

يتلا حابرألا  نكل  خلا ، لعف  نم  أي  يذلا  قيمعلا  ىنعملاب  طقف  رعشت  نل  تنأ 

ديزملا تدجوأ  لك  .ةمهاسملا  دعب  أي  لاملا  .كلهذت  فوس  كتمظنم  ىلع  رمهنتس 

حاجنلا نم  ديزملا  كتمظنم  تدهش  كئالمع - ىلإ  كئالمز  نم   - كتاموقمل ةميقلا  نم 
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". ةصاخلا كتنهم  تحبرو يف  .شهدملا  يلاملا 

اًنواعُم نوكأ  نأو  ةديج  ةقيرطب  سانلا  ةلماعم  وه  هيلع  زيكرتلل  جاتحأ  ام  لك  نذإ  "

ةجيتنلا وه  يصخشلا  حاجنلا  نوكي  فوسو  ةنكمم ، ةقيرط  لكب  انثتسا  لكشب 

"؟ ةيمتحلا

م بعصأ  اهلعجي  نم  نحن  .اًدج  ةطيسب  لعألا  نأ  كتربخأ  دقل  .بك  دح  ىلإ  "

". ةلهس اهيلع  نوظفاحي  نوعرابلا  لعألا  لاجر  .هيلع  نوكت  نأ  بجي 

ةفسلفلا هذه  نأ  فيك  يمتها  ثي  هنإف  اذه  عمو  .ةبك  ةروصب  يقطنم  اذه  "

". مويلا اعلا  ةعئاش يف  تسيل 

غتيو .غتي  ءيش  لك  نكل  .كيلب  اي  نآلا ، دعب  ةعئاش  دعت  ةعئاشلا   راكفألا  "

لعألاب مايقلل  ةديدجلا  ةقيرطلا  هذه  نومهفي  ال  نيذلا  صاخشألاو  .ةعرسب 

ال اهنإ  .تمطحت  دق  اهل  اًقفو  سانلا  لمعي  ناك  يتلا  ةدقلا  مّيقلا  نإ  .نوفلختيس 

، ايجولونكتلا .نآلا  اهيف  انسفنأ  دجن  يتلا  اًيلك  ةفلتخملا  فورظلا  هذه  يف  لمعت 

.لعألل اًديدج  ًاملاع  تعنص  دق  عمتجملا  ثدحي يف  يذلا  مخضلا  لالتخالاو  ةملوعلاو ،

مادختسا لالخ  نم  رمألا  ربدتت  نأ  عيطتست  كنأب  ركفت  نأ  اًصلاخ  اًنونج  رمألا  نوكيس 

نوكسمتيو يغتلا  نومواقي  يذلا  كئلوأو  .اًيلك  ديدج  اع  يف  ةدقلا  بيلاسألا 

روطتلا عطتست  يتلا   تاروصانيدلا  لثم  نوضرقني ، فوس  ةيديلقتلا  رومألاب  فوخب 

ينبتو اهتاعانص  كلتمتس  يتلا  تظنملا  .ماوعألا  يالم  ذنم  فورظلا  تغت  امدنع 

ىلع بصنم  نود  ةداق  يمنت  يتلا  كلت  نوكت  فوس  اًيملاع  ةبوبحم  ةيراجت  تامالع 

مهعم يف مهتاقالعو  صاخشألا  نوعضي  نيذلا  كئلوأو  يراجتلا  لمعلا  نم  ىوتسم  لك 

". ىلوألا ةبترملا 

.نوسكاج ميلاعت  ركفتأ يف  انأو  ةقيدحلا  يرظنب يف  تلوجت 

ةياغلل ةنسح  ةروصب  سانلا  لماعت  نأ  بجي  كنأ  وه  اًقح  هحرتقأ  ام  لاح ، ةيأ  ىلع  "

نم كعسو  ام يف  لك  لذبا  .لعألا  كتايناكمإ يف  ىصقأل  لوصولا  نأشب  اًداج  تنك  اذإ 

". قيرفلا كئالمز يف  تاردق  يمنت  كرودب ل  مقو  .كئالمع  لجأ 

وأ نوسكاج ؟ اي  يريدم ، ةمهم  يه  فظوملا  ةيمنت  تسيلأ  نكلو  : " قدصب هتلأس 

."؟ ةيرشبلا دراوملا  مسق  ةمهم 
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اذإ سيل  .يقيدص  اي  مويلا ، هملعتت  يذلا  ةدايقلل  ديدجلا  جذومنلا  تحت  سيل  "

نيرخآلا دعاست  نأ  بجي  زوفت ، نأ  ديرت  تنك  اذإ  .بصنم  نود  دوقت  نأ  ديرت  تنك 

ةفاقث ينبت  ىتح  هب  مايقلا  ىلع  ردقت  ام  لكب  موقت  نأ  وه  كلذ  نم  ءزجو  .زوفلا  ىلع 

يذلا زيمتلا  ىدم  عيمجلا  مهفي  ثيح  ةفاقث  .كتمظنم  لخاد  يلاعلا  ءادألا  نم 

نانعلا قلطت  نأ  حبصأ  نآلا  كتفيظو  نم  اًءزج  نإف  اذكهو  .هيلإ  لوصولا  ىلع  نوردقي 

لاق اًدبأ ." مهلخادب  ةدوجوملا  ةمظعلا  اوري  نيذلا   صاخشألا  لخادب  ةمظعلل 

.ةمهلُم ةقيرطب  نوسكاج 

". لتقلل ضرعتت  فوس  روصانيد ! نكت  ال  : " هثيدح لصاو  مث  .ةدرو  متشاو  فقوت  مث 

ال كنأ  اًديج  فرعت  نآلا  تنأ  بصنم ! نود  دق  : " مرتحم نكل  عفترم  توصب  فاضأو 

يف ام  لضفأ  ظقوت  ل  اًريدم  نوكت  نأ  بجي  ال  .اًدئاق  حبصت  ل  بصنمل  جاتحت 

اًسيئر نوكت  نأل  جاتحت  الو  .كتمظن  ةصاخلا  ةفاقثلا  ىلع  عئار  ثأتب  عتمتتو  كئالمز 

تاجتنملل نوسمحتي  ثيحب  مهاسم  لك  عم  ةلئاه  تاقالع  ينبت  ل  اًيذيفنت 

لضفأ راهظإل  موي  لك  سركت  نأل  طقف  جاتحت  تنأ  .اهمدقت  يتلا  تامدخلاب  نوديشيو 

اي بولطملا ، ديحولا  ءيشلا  وه  اذه  .نيرخآلا  ةايح  يف  لهذم  قرف  عنصلو  كيدل  ام 

ىلعأ دنع  نولمعي  عئارو  سمحتمو ، لغشنم ، صاخشأب  اًطاحُم  تنك  اذإو  .كيلب 

ءاخرلا تاقوأ  يف  طقف  سيل  ةعئار -  ةروصب  كتمظنم  يدؤتسف  مهتاردقل ، ىوتسم 

نأ دجتسف  اكيرمأ ، يف  تاكرشلا  لضفأ  ىلإ  ترظن  اذإ  .دئادشلا  مايأ  لالخ  اًضيأ  نكل 

؛ ءادأ نم  مهيدل  ام  لضفأ  اومدق  رشب  نم  ةنّوكم  اًقرف  طقف  كلت  اهنم   ةدحاو  لك 

نإ كيلب ، اي  ىرت ، .بك ك  لكشب  ةرثؤم  تاقالع  مهيدل  صاخشأ  نم  اًقرف  كلت  اهنإ 

نأ هب  لمعت  يذلا  ناكملا  ةفاقث  تسن  اذإو  .ةثداحملا  هبشي  ءيش  نع  ةرابع  لعألا 

يهتنتسف مكنم ، دحاو  لك  ب  ةيناسنإلا  طباورلا  يذغتو  ثيدحلا  كلذ  يمنت 

". اًعيرس لعألا  راهنت  فوسو  .اًعيرس  ةثداحملا 

ناك .ّيلإ  عجر  مث  ةوبع  جرخأ  .اًجرد  حتفو  غص  تاودأ  قودنص  ىلإ  نوسكاج  يشم 

ةبيجعلا يف راهزألا  ضعب  قدحيو يف  ةقهاشلا  باحسلا  تاحطانب  بجعُي  اًديعب  يموت 

.ةقيدحلا

". اذه حتفا  لضفت ، : " بدأب نوسكاج  رمأ 
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.روذبلا نم  ةنفح  اهلخادب  ناك  .ةوبعلا  تحتفو  هرماوأ  تعبتا 

نع فقوتأ  ال  انأ  .كيلب  اي  قئادحلا ، ةعارز  لوح  نآلا  رودت  اهلك  ايح  نإ  "

ةميقع ودبت  يتلا  ةغصلا  روذبلا  هذه  ذخأ  نم  نكأ  يننأ  فيك  نم  شاهدنالا 

سفنو .كنيع  اهتأر  يتلا  ةعور  تاتابنلا  كأ  ضعب  ىلإ  ومنت  ربصلاو ، ةيذغتلا  ضعببو 

ةميظعلا تاقالعلا  تلعج  اذإ  .نآلا  كعم  هكراشأ  يذلا  أدبملا  فلخ  نمكت  ةركفلا 

سملت نيذلا  ءالمعلا  عم  وأ  بتكلا  رجتم  لماعلا يف  عم  ءاوس   - سانلا عم  ةيمانتملا 

ةداعسلاو حاجنلا  عيمجب  ىظحت  فوسف  ىلوألا ، كتيولوأ  يه  موي - لك  مهتايح 

بلطتي كلذ  نإف  قئادحلا ، ةعارز  لثم  نكل  .كتنهم  هسملت يف  نأ  عيطتست  نيذللا 

كتاقالعو سانلا  يورت  نأل  جاتحت  تنأ  .ربصلا  نم  ةلئاه  ةيمكو  دوهجملا  نم  ثكلا 

يف أدبتس  يتلا  ةيئانثتسالا  تآفاكملا  نكل  .هدصقأ  ام  فرعت  تنك  اذإ  رارمتساب ، مهب 

، عرزت 'ك  نوعرابلا : نويناتسبلا  لوقي  ك  .ءانعلا  قحتسي  رمألا  لعجتس  اهتيؤر 

."' دصحت

راذعألا قلتخأ  تنك  يننأ  مهفأ  نآلا  انأ  .نوسكاج  اي  متهالل ، اًدج  ثم  اذه  "

وأ ةوقلا  كلتمأ  انأف ال  اًبصنم ، كلتمأ  يننأل ال  لوقأ  تنك  .ةيضاملا  ماوعألا  هذه  لاوط 

ةجردل اًدج  لغشنم  يننأل  تشأ  تنك  .يتمظنم  ةفاقث  لّكشأو  انقيرف  ينبأل  ةطلسلا 

ةدايقلا روص  لضفأ  راهظإ  ىلع  يلوح  نم  صاخشألا  دعاسأ  نأ  عيطتسأ  ال  يننأ 

نم ًالدب  ءيش  لك  مولأ  تنك  .مهب  صاخلا  يلخادلا  دئاقلا  ظاقيإ  لالخ  نم  مهلخادب 

، ةحجانلا غ  ةسئابلا ، ةيحضلا  هذه  تنك  دقل  .هلعف  عيطتسأ  ام  لك  لعفو  ضوهنلا 

". مدقتلا نع  ةزجاعلاو 

مايأ يضقت  نيب  كنومعديو  كنوعجشي  كعم  نولمعي  نيذلا  صاخشألا  لهو  "

"؟ كلمع

انأ ال .مهعم  مجسنم  يننأب  ةقيقحلا  رعشأ يف  انأ ال  .لعفلاب  سيل  ال ،  " .ًاليلق تفقوت 

يأ عم  لصاوتلاب  ساسحإلا  عقاولا  يف  كلمأ  ال  انأ  .قيرفلا  نم  ءزج  يننأب  رعشأ 

". صخش

مويلا لبق  .مهعم  كتاقالع  يمنت  دوهجم ل  يأب  مهاست  تنأ ال  .اًبيرغ  سيل  اذه  "

عم ةيوق  طباور  ينبت  ل  يفاكلا  تقولا  كلت  ال  كنأ  نهربت  نأ  تلواح  نوكت  دق 
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ةيض مدع  ةفلكت  لمحت  عيطتست  كنأ ال  وه  اًاد  كل  يعيجشت  نوكي  فوس  .كئالمز 

يف ركف  .كموي  تاعاس  مظعم  مهعم  يضقت  نيذلا  صاخشألا  عم  لصاوتلا  يف  تقولا 

نم ماوعألا  لضفأ  مايألا يف  لضفأ  نم  تاعاسلا  لضفأ  يضقت  تنأ  كيلب : اي  رمألا ، اذه 

مهيلع اًقح  فرعتت  نأ  اًيقطنم  ودبي  الأ  .مهعم  لمعت  نيذلا  صاخشألا  عم  كتايح 

.ءتنالا نم  ءيشب  رعشت  فوس  .تاقادص  نّوكت  فوس  مهعم ؟ ةعئار  تاقالع  نّوكتو 

كنأ كؤالمز  ىري  نأ  درجو  .كلوح  نم  عجشُم  عمتجم  دوجوب  روعش  كدواري  فوس 

ىوقأ نم  دحاو  لدابتلا  نوناق  نإ  .راودألا  نولدابتي  فوسف  مهتدناسم ، يف  تأدب 

يأ نولعفيس  قدصب ، نيرخآلا  دعاست  امدنع  .ةيناسنإلا  تاقالعلا  ريدت  يتلا  ناوقلا 

، ام ليمز  لجأ  نم  لماك  لكشب  كدوجو  تبثت  امدنع  .قدصب  كودعاسي  ل  ءيش 

ةيرشبلا ةعيبطلا  اهنإ  .كلجأ  نم  لماك  لكشب  هدوجو  تابثإب  ليمزلا  كلذ  موقي  فوس 

كل د  نأ  لبق  نكل  .اًحجان  كنولعجيسو  اوحجني ، نيرخآلا  لعجا  .لمعلا  ةلاح  يف 

بصنم نود  ةداقلا  نأ  ركذت  كلضف  نمو  .مهبولق  س  نأ  بجي  نوعلا ، دي  مهدحأ 

اهنإ .مهدرف  هنوققحي  دق  م  كأ  قيرفك  ديزملا  قيقحت  ىلع  سانلا  نودعاسي 

ذخأب بصنم  نود  ةداقلا  موقي  اذه ، نم  مغرلا  ىلع  هنإ  اًضيأ ، ركذت  .ةيسيئر  ةطقن 

تنأ أدبت  نأ  لبق  كيلإ  لوصولاب  رخآ  صخش  موقي  نأ  رظتنت  .اًاد ال  ىلوألا  ةوطخلا 

". ةمدقملا تنأ يف  نك  .لصاوتلا  ةيلمع 

سابتقا ةغايص  اًديعم  هتلأس ، هارأ ،" نأ  ديرأ  يذلا  يغتلا  حبصأ  نأ  ّيلع  له  "

.بتكلا رجتم  ةرم يف  لوأل  انلباقت  امدنع  يموت يل  هركذ  يذلا  يدناغ 

نم ةدحاو  اهنإ  .هيلع  لصحت  نأ  يف  بغرت  يذلا  ءيشلا  نيرخآلا  حنما  .طبضلاب  "

، معدلا نم  ديزملا  ديرت  تنك  اذإف  .كل  اهمدقأ  نأ  يننك  يتلا  ةميق  طاقنلا  كأ 

نم ديزملا  مهحنماف  ريدقتلا ، نم  ديزملا  ديرت  تنك  اذإو  .معدلا  نم  ديزملا  مهحنماف 

دوعيس مث  .ًالوأ  مارتحالا  مدقت  نأ  بجي  مارتحالا ، نم  اًديزم  ديرت  تنك  اذإ  .ريدقتلا 

". يقلتلا ةيلمع  أدبي  ءاطعلاف  .ةرازغب  كيلإ  ءيش  لك 

". عئار ، " يلاب ىلع  ترطخ  ةباجإ  لوأو  ةركف  لوأ  تناك 

ل كئالمز  ماهلإل  ةقيرط  لضفأ  نأب  ةبكلا  ةركفلا  كنهذ  ةمدقم  يف  عض  اًضيأ  "

اًجذو مدقت  نأ  يه  مهيلع  اونوكي  نأ  ضرتفملا  نم  نيذلا  يعيبطلا  ةداقلا  اوحبصي 
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يننكل مويلا ، تارم  ةدع  كلذ  تعمس  دق  كنأ  دكأتم  انأ  .كسفنب  ةدايقلا  ناقتإل 

نم ةدحاو  يه  جذو  ميدقت  لالخ  نم  ةدايقلا  نإ  .يرورض  هنأل  هراركت  ىلإ  ةجاحب 

متي نأ  بحي  دحأ  ال  نيرخآلا . يف  ةيباجيإ  ةروصب  يغتلا  ثادحإل  لئاسولا  ىوقأ 

نإف ببسلا  اذهل  .انب  مكحتلا  تالواحم  مواقن  نأ  انتعيبط  اهنإ  .لّوحتي  نأب  هرابخإ 

مهلعجيو مهقلغي  هيلع  اوحبصي  نأ  مهنك  ام  لك  اوحبصي  نأ  ىلع  صاخشألا  رابجإ 

جهوتملا ضيبألا  ءوضلا  فقت يف  امدنع  نكل  .ةيصخشلا  مهتيرح  قنخت  كنأب  نورعشي 

ةظحللا يف  .مهمامأ  ةحاتملا  رومألا  اوري  نأ  نيرخآلا  مهلت  تنأف  كلخادب ، ام  لضفأل 

يذلا جذومنلا  نإف  اهب ، موقت  ةوطخ  لك  يف  ةيئانثتسالا  ةدايقلل  اهيف  مدقتت  يتلا 

نإ .ءوضلا  تحت  اوقلأتي  ل  مهتوق  يف  اولخدي  نأل  ةلوهسب  كءالمز  مهلُي  همدقت 

ًيظع حبصت  نأ  كنك  فيكب  ةصاخلا  كتصق  ةباتك  ديعت  ل  هكل  ام  لك  ميدقت 

ن ةصاخلا  مهصصق  ةباتك  اوديعيل  كعم  نولمعي  نيذلا  صاخشألا  عيمج  زفحت 

". رشبكو .ةداقك  هيلع  اوحبصي  نأ  مهنك 

ضعب لقنو  راهزألا ، ضعب  ميلقت  يف  أدب  نيب  فغشب  ثدحتلا  نوسكاج  لصاو 

.ههجو ىلع  ةمسبلا  تيأر  دقل  .اهقيحر  قاشنتسال  رخآلاو  حلا  ب  فقوتلاو  ةبرتلا 

.ةعيبطلا بحي  هنأ  حضاولا  نم  ناك 

"؟ كلذك سيلأ  انه ، كدوجوب  ديعس  تنأ  : " هتلأس

كلت لاوط  لعألا  لاجم  يلمعل يف  اًقح  اًديعس  تنك  دقل  .ةقلطم  ةداعس  : " باجأ

تانيسحتلا كلت  لهذملا  نم  .دحلا  اذه  ىلإ  يتنه  يقترأ  دق  يننأ  ليختأ  .تاونسلا  

لصي نأ  انمظعم  عيطتسي  .تقولا  رورم  عم  موي  لك  كل  اهعنصي  يتلا  ةتباثلا  ةغصلا 

دكأتم انأ  .ةليوط  ةرتفل  زيمتلاب  مزتلم  انم  ليلقلا  لظي  .اننهم  يملاع يف  ىوتسم  ىلإ 

ءاسنلاو لاجرلا  ةدعاس  اهتروط  يتلا  ةكرشلاو  يتصق  نم  اًضعب  كربخأ  يموت  نأ  نم 

". مهبناج ىلإ  تلمع  نيذلا  يئانثتسالا 

نوسكاج نأل  ًاليلق  كبترم  انأو  هتلأس ، يذيفنتلا "؟ سيئرلا  تنك  كنأ  تننظ  يننكل  "

يتلا ايجولونكتلا  ةكرش  يف  فظوملا  نم  ثكلا  نمض  نم  اًدحاو  ناك  هنأ  حرتقي  ناك 

.اهب لمع 

عضاوتملا .مظعألا ' وه  اًعضاوت  كألا  نأ  ةقيقح  نع  لفغأ  يننكل   .كلذك  تنك  "
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متي ال  .سيلاسرام  نوتنيو  ميظعلا  زاجلا  فزاع  لاق  اذكه  ، ' نسحتي يذلا  وه  طقف 

نيذلا ءالمزلا  ددع  داز  ربكأ ، فدهلا  ناك  لكو  .هسفن  ءاقلت  نم  زيمم  ءيش  يأ  زاجنإ 

. ةيمهأ كأ  قيرفلا  ناك  كملح ، ربك  لك  .كتمهم  ىلإ  لصت  ل  مهتدعاسمل  جاتحتس 

كأ تيأر  دق  تنك  نإ  ' ةرم : تاذ  نتوين  قاحسإ  تايضايرلا  اع  هلاق  ا  ركذي  هنإ 

لك تحبصأ  انأ  . ' ةقلعلا فاتكأ  قوف  تضهن  دق  يننأل  كلذ  اإف  نورخآلا ، ىأر  م 

اًيوس لابجلا  ممق  انقلست  ثيح  مهعم  تلمع  نيذلا  صاخشألا  ببسب  هيلع  انأ  ام 

نوكرتي حابص ، لك  مهنأ يف  ةقيقح  نع  اًدبأ  لفغأ  .ةميظعلا   ةكرشلا  كلت  ءانبب  انمقو 

مهنك ام  لضفأ  يل  نومدقيو  يدل ، لمعلل  نوتأيو  مهلزانم  نمأو  مهرسأ  ةحار 

نم دحأ  لواحي  امدنعو  هانربتخا  يذلا  لئاهلا  حاجنلا  يف  ركفأ  امدنع  كلذل  .هدقت 

دقل رسلا : ىلع  مهعلطأ  لضفلا ، لك  يل  بسني  نأ  لاثملا ، ليبس  ىلع  مالعإلا ، لئاسو 

نحن ىرخأ ، ةرابعب  .هانققح  ام  لك  انققح  اننأ  ةيوقلا  ةيعمتجملا  تاقالعلا  ببسب  ناك 

نواعتلا ببسب  انحاجن  انكردأ  دقل  .ديب  اًدي  انلمع  اننأل  ةعئارلا  انتاراصتنا  انققح 

ةرابع يه  مزُهت  ال  يتلا  ةمظنملا  نإ  .اذه  يف  نوكرتشم  اًعيمج  اننأب  انروعشو  لئاهلا 

مهعيمجو اهلماكب  ةسسؤملا  ربع  قفدتت  يتلا  ةميظعلا  تاقالعلا  نم  ةعومجم  نع 

". ةمهُلملا جئاتنلا  ضعب  ىلع  نوزكري 

راهزأ ضعب  هلخادب  ومنت  ناك  يذلاو  هايم  ضوح  ىلإ  سلاب  اهدعب  نوسكاج  ماق 

.ةلمع جرخأو  هبيج  ىلإ  هدي  دم  .ةليمجلا  ءاضيبلا  نسوسلا 

.دوقنلا ينملس  مث  .اهتحئار  متشاو  ةرهز ، ىلع  نوسكاج  لام 

اذه .ًالوأ  اًئيش  َّن  نكل  .هايملا  ضوح  لخاد  ةلمعلا  هذه  ِمرا  كلضف  نم  لضفت ، "

". كظح موي  وه 

ال ناك  .سارتلل  رخآلا  بناجلا  نم  دهاشي  يموت  ناك  .ءاملا  لخاد  ةلمعلا  تيمر 

ناك ال .مايأ  ةدع  ذنم  بتكلا  رجتم  ةرم يف  لوأل  هتلباق  لثم  رهظملا  ثر  ودبي  لازي 

هتيأر يننكل  .بوب  جنوبس  ةعاسو  ثرلا ، نولطنبلاو  ةدقلا ، ةرتسلا  سفن  يدتري  لازي 

ناسنإو يقيقح  دئاق  بيرغلا : يجراخلا  هرهظم  فلخ  قدصب  هيلع  ناك  ك  نآلا 

ةبه .لجرلا  اذه  اهمدق يل  يتلا  ةمخضلا  ةبهلا  رّدقأ  نأ  غ  يعسوب  نكي  و  .مهش 

عم .يضاملا  ثادحأو  يلمع  ناكم  نع  رظنلا  ضغب  ناقتإب ، دوقأ  نأ  عيطتسأ  يننأ  ملعت 
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تنك .اًنسم  ًالجر  ناك  يموت  نأ  كأ  حوضوب  ظحالأ  تأدب  .ًاليلق  قلقأ  تأدب  اذه ،

.نزحلا نم  ليلقلاب  ترعش  .شيعي  نأ  هنك  مك  لءاستأ 

هذه تيقلأ  كنأل  طقف  ضوحلا ، ربع  هايملا  جومتت  فيك  ىرت  له  ، " نوسكاج راشأ 

"؟ كيلب اي  اهلخادب ، ةلمعلا 

". ىرأ معن  : " ةلوهسب تبجأ 

لك تافرصتو  .مهي  صخش  لك  .ام  ةمظنم  لخاد  تاقالعلا  نوكت  اذكه  اًنسح ، "

، يلاتلا ثيدحلا  ماهلإب  ةعئار  ةدحاو  ةقالع  موقت  .رابتعالا  عب  ذخؤت  قيرفلا  ليمز يف 

ةفاقث نوكتس  فيك  يساسأ  لكشب  ددحي  ةجوملا  ثأتو  .هيلي  يذلا  ىلإ  لقتني  يذلاو 

ًاغص يف اًبردتم  تنك  امدنع  .ةسسؤملا  اهققحتس  يتلا  جئاتنلا  ةيعونو  هلمكأب  ناكملا 

". اًقلطم اهَسنأ  ةيبيردت   ةرودب  انمق  اهب ، تلمع  ةكرش  لوأ 

"؟ اهنأشب اًزيمم  ناك  يذلا  ام  : " تلأس

ةيلاعو ةقيمع ، تاقالع  ءانب  ةيمهأ  نع  هتملعت  ام  ببسب  اًدج  ةزيمم  تناك  دقل  "

اوري اًرابتخا ل  انوطعأ  دق  اوناك  .لمعلا  ةشرو  ةياهن  صاخ يف  وحن  ىلع  ةيوقو  ةقثلا ،

بتكا ' خألا : لاؤسلا  وه  اذه  ناك  .اهسيردت  مت  يتلا  ةيسيئرلا  راكفألا  ركذتن  انك  اذإ 

يدل نكي  ةحارصب   . ' ةليل لك  انبتاكم  فظني  يذلا  نسملا  لجرلا  انتكرش ، بجاح  مسا 

تقول اهيف  تلمع  يتلا  يلايللا  يف  ةمقلا  لمحيو  سنكي  هتيأر  دقل  .ةركف  دأ 

ناك دقل  .مهم  اذه  نأ  دقتعأ  .هيلع   فرعتأ  ل  تقولا  ذخآ  يننكل   رخأتم ،

رابتخالا زايتجا  صخش  يأ  عطتسي  .رابتخالا   تبسر يف  دقل  اًنسح ، .بسحف  فظني 

يعم هلمحأ  تلزال  مويلا  كلذ  اًسرد يف  تيقلتو  .ةقدب  لاؤسلا  كلذ  نع  ةباجإلا  نود 

لك نإف  لاجملا ، ةدئار  يه  كلعأ  نوكت  نأ  اًقح  ديرت  تنك  اذإ  اذه : انموي  ىتح 

لاجم لخادب  صخش  لك  .مهم  ةسسؤملا  لخاد  صخش  لك  .مهي  ةمظنملا  لخاد  صخش 

ةدوج يف  لثمتت  ةمظنملا  ةدوج  نأل  اذه  .ًالصتمو  اًكرتشم  نوكي  نأل  جاتحي  لعألا 

تاقالعلا .ةديج  ةكرش  كحن  ةديجلا  تاقالعلا  نإ  .اهلخادب  قرفلا  دارفأ  تاقالعلا ب 

". ةيئانثتسا ةكرش  كحن  ةيئانثتسالا 

"؟ بجاحلا مسا  ناك  اذام  نذإ  : " هلأسأ نأ  ّيلع  ناك 

يذلا ناسنإلاو  .كلذ  دعب  هتفرع  .رنت  ميت  ، " روفلا ىلع  نوسكاج  باجأ  ميت ،" "
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عم لمعلا  يف  هغارف  تقو  مظعم  بهي  لجر  هنأ  حضتا  مهم  غ  هنأ  دقتعأ  تنك 

ناكو ايح ، اهؤرقأ يف  دق  ثكب م  كأ  ةفسلفلا  نع  اًبتك  أرقو  مورحملا ، لافطألا 

رظنلا ضغب   - هلباقت صخش  لك  نإ  .مهتفرع  نيذلا  ةفاقث  نيرواحملا  كأ  نم  اًدحاو 

قحتست ةصق  هيدل  صخش  لك  .ام  صخش  تنب  وأ  نبا  وه  هرهظم - وأ  هبصنم  نع 

". ملعتلا قحتست  اًسورد  فرعيو  .اهيلإ  عتسالا 

.هلوق تعطتسا  ام  لك  اذه  ناك  ةعورلل ،" اي  "

.نوسكاج ىلع  تمصلا  مّيخ 

ضرم ببسب  يتجوز  تدقف  يننكل  اذهب ، يموت  كربخي   ، " اًبيرقت سمهي  وهو  لاق ،

". ةليلق تاونس  ذنم  ناطرسلا 

". نوسكاج كلذ ، عسل  ديدشلا  ىسألاب  رعشأ  انأ  ، " فطاعتب تبجأ 

لاجم يف  طاشنلا  ىهتنم  يف  تنك  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  .كلذك  نوكت  نأ  بجي  "ال 

اًقلطم يف عقأ  .اًدبأ   اهعم  يتقالع  لمهأ  يننإف   ةعئار ، ةكرش  ءانبب  انمقو  لعألا 

تلحر دقل  .انتقالع  ةيمهأ  نع  اًدبأ  لفغأ  .ةدشب و  هتببحأ  صخشب  فافختسالا  خف 

يأب رعشأ  ال  يننكل  .ةدشب  اهدقتفأ  تلز  ال  .قالطإلا  ىلع  .اًمدان  تسل  يننكل  نآلا ،

تلعج ةيلمعلا ، ايح  ىلوألا يف  ةبترملا  صاخشألا يف  عضأ  تنك  لثم  هنأل  .اًقح  مدن 

ينتعيس رخآ  ءيش  لكو  ىلوألا ، ةبترملا  صاخشألا يف  عض  .ةيسيئرلا  يتيولوأ  اهب  يتقالع 

نإ .ةدايقلل  ةيساسألا  ةقيقحلا  هذه  انيسن  عقاولا  يف  نحنو  .ةددعتم  قرطب  هسفنب 

لعألا لاجر  نأب  لوقلا  يلع  بجي  نكل  ىضم ، تقو  يأ  نم  اًكباشت  كأ  لعألا  اع 

يأ نم  كأ  ايجولونكت  كلت  نحن  .لكشلا  اذهب  طبارتم  اونوكي غ  نأ  مهل  قبسي   

نع اًديقعت  كأ  نحنو  .ةيناسنإلا  نم  ليلقلا  ربتخن  كلذ  عمو  خيراتلا ، ىضم يف  تقو 

اذه ىلع  شئاط  نوكن  نأ  انل  قبسي  حجرألا   ىلع  اننكل  .ةحضاو  ةروصب  لبق  يذ 

لوح رودي  لعألا  لاجم  يف  ًيظع  كنوك  نأ  وه  اًقح  هحارتقا  لواحأ  ام  نإ  .وحنلا 

.مهتمدخ .مهعم  طبارتلا  .مهكارشإ  .مهب  ناإلا  .صاخشألا  ىلع  قلأتملا  زيكرتلا 

اًروحم حبصت  نأ  كيلعف  لعألا ، حبرلا يف  لوح  اًقح  اًداج  تنك  اذإ  .مهب  لافتحالاو 

لك ىلع  اًمركو  اًزيو ، ةيباجيإ ، ةقاط  عشي  يذلاو  اًسفنتم  اًيح ، ًاثدحتم ، اًكرحتم ،

." هدعاستل اًظوظحم  تنك  صخش 
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ةكراشملا ىلع  ًاثك  كل  اًركش  .نوسكاج  ءيش ، لك  حيضوتل  ةقيرط  نم  اهل  اي  "

.ةيقيقحلا تاثداحملا  نم  ديزملا  نورجي  سانلا  نأ  ودبي  .كعم ال  قفتأس  انأو  .ةحارصب 

يف اًعم  تابجولا  سانلا  لوانتي  .ثدحتلا  نم  ًالدب  ةيصنلا  لئاسرلا  نم  ثكلا  كانه 

نأ ودبي  .ضعبلا  مهضعب  ىلإ  نورظني  سانلا  دعي  .ثدحتي   دحأ  ال  نكل  معاطملا ،

يتلا بطاختلا  ةزهجأو  مهنذأ  يطغت  يتلا  تاعسلاب  اعلا  نم  نوئبتخي  سانلا 

اناك ةليل  لك  نكل  .ثكلا  هيدل  نكي  هيلع ،  هللا  ةمحر  يادلاو ، .مههاوفأ  يطغت 

انك .ةكرتشم  ءاشع  ةلواط  لوح  انموي  صصق  كراشن  انك  .ةيلئاع  ةبجو  ىلع  نمصي 

حراصن انك  .ضعبلا  انضعب  دناسن  انك  .اًعم  كحضن  انك  .ةديعسلا  تازاجألا  ركذتن 

، كلثم حجان  صخش  عس  عئارلا  نم  .ةيمهألا  ىهتنم  كلذ يف  ناك  دقل  .ضعبلا  انضعب 

رعشأ انأو  كلذ  تلق  قدصُي ،" ال  لكشب  ةمهم  تاقالعلا  نأ  ىلع  دكؤي  نوسكاج ، اي 

.يعم اهكراشي  قباسلا  قلأتملا  يذيفنتلا  سيئرلا  اذه  ناك  يتلا  راكفألا  لايح  سحلاب 

نآلا يمايأ  يضمأ  لثمو  .اًركش  نكل  .نآلا  اتسب  درجم  انأ  : " قداص عضاوتب  باجأ 

لك ةيمنت  تنأ يف  رمتسا  عئارلا ، سارتلا  اذه  يف  انه  ةليمجلا  راهزألا  هذه  ةعارز  يف 

قلعتي امدنعو  .ديج  لكشب  يدؤت  فوسو  كئالمعو ، كئالمز  عم  كتاقالع  نم  ةدحاو 

يمنت نأ  ىلع  صرحت  نأ  ةقالعلا ، يذغت  نيب  ركذت  كلضف  نم  لمعلا ، ءالمزب  رمألا 

ثيح ةفاقث  نيوكتو  سانلا  لضفألا يف  ةيؤرب  نومتهي  بصنم  نود  ةداقلا  .صاخشألا 

يه ةبرتلا  نأ  ديجلا  اتسبلا  اهب  مهفي  يتلا  اهسفن  ةقيرطلاب  اورهزي ، نأ  مهنك 

ركذ هومنل ،" اًضيأ  نكلو  ةايحلا  ديق  ىلع  تابنلا  ءاقبل  طقف  سيل  يويح  فده 

.ثيدحلا ىلإ  للستي  ميدقلا  هلمع  مالك  نم  ديزملا  ناكو  نوسكاج ،

سانلا موقي  .مهنوبحي  نيذلا  صاخشألا  عم  لعألاب  نوموقي  سانلا  نأ  اًضيأ  ركذتو  "

نيذلا صاخشألا  عم  لعألاب  سانلا  موقي  .مهب  نوقثي  نيذلا  صاخشألا  عم  لعألاب 

كناكمإب .ةيمهألا  ةياغ  صاخشأ يف  مهنأكو  نيرخآلا  لماع  .زيمتلاب  اًروعش  مهنوحن 

اي هب ، لمعت  يذلا  بتكلا  رجتم  يف  قرفلا  كلذ  عنصت  ل  كتدايق  ةوق  مدختست  نأ 

.كؤالمع كيلع  تفاهتي  فوسو  .كلذ  لجأ  نم  كؤالمز  كبحي  فوس  .كيلب 

". سمحتملا كعابتأ  نوحبصيسو 

نم ةمضق  تذخأ  ". ' نوسمحتم عابتأ  ّيدل ' نوكي  نأ  بحأ  : " سحب تلق 

.ةتيوكسب
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كيلك نأ  فرعأ  : " لاق مث  ةقيدحلا  ءاجرأ  يف  رظن  .تاظحلل  نوسكاج  فقوت 

اهيلع لمعأ  تنك  يتلا  رومألا  ضعب  يهنأ  نأل  جاتحأس  انأو  ديعاوم ، لودجب  طبترم 

اهكراشأ نأ  ديرأ  اًدج  ةمّيق  دعاوق  سمخ  يدل  نكل  .لمعلا  موي  يهتني  نأ  لبق  انه 

يعم هتفشتكا  يذلا  بصنم  نودب  ةدايقلا  ةفسلف  أدبم  نقتت  نأ  كنك  ثيحب  كعم 

". مويلا انه 

، كتاقالع تقمعت  لك  وه  ينتملع  يذلا  أدبملا  ، " حيضوتلا لجأ  نم  طقف  تلأس ،

"؟ ىوقأ كتدايق  تحبصأ 

يدل نآلا ، ىتح  مهتلباق  نيذلا  نيرخآلا  ملعملا  لثم  اًماو  .حيحص  اذه  "

". ةيوقلا دعاوقلا  هذه  ركذت  ىلع  كدعاسي  صاخلا  ل  راصتخالا 

بحأ تأدب  دقل  .هب  ربخأ  : " ذيذللا نوسكاج  تيوكسب  مهتلأ  انأو  ةداعسب  تبجأ 

" . ىسُنت يتلا ال  تاراصتخالا  كلت 

."HUMAN : " ةليمج ةيبشخ  ةكد  ىلع  سلجي  وهو  لاق 

نم يسرك  ىلع  نكر  يف  سمشلا  يف  ةرمسلا  بستكي  وهو  يموت ، حاص  .تكحض 

ةبطر ءاضيب  راهزأ  تالتب  هيدل  ناك  كلذك . "؟ سيلأ  عئار ، راصتخا  هنإ  : " بشخلا

.هيمدق لوح  بيرغ  لكشب  اهرذب 

نوكت نأ  يأ  ، Helpfulness ةملك ىلإ  زمري   H فرح  " .همالك نوسكاج  لصاو 

كنوك لوح  بك  دح  ىلإ  لعألا  رودت  ةطاسبب ، ليلق ، لبق  كعم  تكراش  .اًديفم ك 

لصت كل ل  اهمدقأ  نأ  يننك  يتلا  راكفألا  ىوقأ  ىدحإ  نإف  كلذل  .نيرخآلل  اًديفم 

نإ .هلعف  ىلع  كبتار  ضبقت  م  كأ  لعفب  اًاد  موقت  نأ  يه  ةدايقلا  ناقتإ  ىلإ 

وأ رجتم  ىلإ  لخدت  ةرم  مك  .كيلب  اي  كتمهاسمل ، اًرشابم  اًعبات  اًاد  نوكيس  كضيوعت 

ًالعف ًالعف ، ًالعف ، اوناك  كانه  نولمعي  اوناك  نيذلا  صاخشألا  نأل  أتتو  ام  معطم 

اوحبصأ دقل  .ةبوبيغلا  هذه  يف  نوقلاع  صاخشألا  مظعم  .اًدج  ردان  هنإ  .نواعُم 

نوفختسي اوءدب  دقل  يمامألا ، بابلا  نم  نولخدي  ءالمعلا  ةيؤرل  ساسحإلا  يعوزنم 

ماعطلا عضي  نم  يساسأ  لكشب  وهو  مهمامأ -  اًيح  اًناسنإ  كانه  نأ  اوسن  دقل  .مهب 

اهب يف تنمآ  اذإ  اًدج  ةثمو  ةطيسب  ةملك  يه   ' ديفم ةملك ' نإ  .ةليل  لك  مهتدئام  ىلع 

.اًديفم ال، نك  .اهب  شيعتو  اهب  لمعت  يتلا  ةقيرطلا  ميمص  حبصت يف  ثيحب  كقعأ ،
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". مهتفرع نيذلا  نيديفملا  صاخشألا  كأ  حبصت  نأب  مزتلا 

راكفألا نم  اًضيف  نوسكاج  تلك  تراثأ  دقل  عئار ." ، " وه هلوق  تعطتسا  ام  لك 

طقف نكت  يهف   .هنوكت  نأ  تملح  م  ثكب  كأ  ةدايقلا  تناك  دقل  .رعاشملاو 

- اهلمكأب ةلود  عمتجم ، لعأ ،  - ةمظنم يأ  لخاد  مويلا ، يح  صخش  يأل  نك  ةقيرط 

نأ مهب  ضرتفي  ناك  ام  لك  اوحبصي  ىتح  نيرخآلا  مهلُي  ةيرطفلا ل  هتوق  مدختسي  نأ 

هتايناكمإ لضفأ  كردي  ىتح  انم  دحاو  لكل  ةقيرط  اًضيأ  تناك  اهنكل  هيلع ، اوحبصي 

.هلوح نم  اعلل  ةميق  ققحيو 

مهلخادب اًقيمع  يرهوجلا  يرشبلا  عوجلا  اذه  مهيدل  رشبلا  كيلب ، اي  فرعت ، تنأ  "

انتايناكمإ عسون  اننأ  فرعي  نأ  ديري  انيف  دحاو  لك  .ال  مأ  اذه  نوكردي  اوناك  ءاوس 

نحنف لمعلا ، لجأ  نم  انلعف  هم  هنأ  فرعي  نأ  ديري  انيف  دحاو  لك  .صاخشأك  ومننو 

امدنع يتلاو  ةقيرطب  شيعن  اننأ  فرعن  نأ  ديرن  اًعيمج  نحنو  .ام  ةقيرطب  اًقرف  عنصن 

لصي نأ  دحأ  ديري  ال  .ًءابه  انتايح  انعضأ  دق  اننأب  رعشن  نل  انتايح ، ةياهنل  لصن 

". اًئيش رمثت  ةايح   ىلع  ءارولا  ىلإ  رظنيو  توملا  شارفل 

.شيعأ تنك  فيك  تلمأت  .اًقيمع  اًسفن  تذخأ  .اكم  يف  ينتدمج  تلكلا  كلت 

يلبقتسم يل  مدقي  فوسف  نآلا ، ةقيمعلا  تايغتلا  ضعب  عنصأ  اذإ   هنأ  تكردأو 

يننأ كردأو  خألا  يموي  ىلإ  لصأ  نأ  بغرأ يف  .يضاملا   هربتخأ يف  تنك  ديزملا م 

.ةرم ناو  ةسمخ  ةنسلا  سفن  يساسأ  لكشب  تشع  دق 

ىلإ زمري  وهف  ، HUMAN راصتخا يف   U فرح ىلإ  ينبلجي  اذهو  "

طقف جاتحت  نل  ٍقار ، ىوتسم  تاذ  تاقالع  ينبت  ل  .مهفلا  يأ   Understanding

اذهو .سانلا  مهف  اًفرتحم يف  نوكت  نأ  اًضيأ  يرورضلا  نم  لب  ةدشب ، اًديفم  نوكت  نأل 

عمتساو ًاليلق  ثدحت  .قيمعلا  عتسالا  ةدايقلا : تاراهم  مهأ  نم  ةدحاو  ىلع  دمتعي 

نوكي نل  كلذ  نكل  . ' ةلهس ةراهم  اًديج ' اًعمتسم  كنوك  يمست  دق  نآلا  تنأ  كأ .

فيك اًقح  فرعي  يذلا  صخشلا  اذامل  نذإ  اًدج ، ةلهس  تناك  اذإف  .يقيدص  اي  اًقيقد ،

نيذلا صاخشألا  ددع  مك  ضارقنالاب ؟ ةددهملا  عاونألا  نم  وه  هقعأ  نم  عمتسي 

دق مهلوح  نم  اعلا  نأكو  رعشت  كنولعجي  مهيلإ ، ثدحتت  امدنع  نيذلاو ، مهفرعت 

ددع مك  اهدعب ؟ كمف  نم  جرخيس  امو  هلوقت  ا  يقيقح  رحسب  نور  مهنأل  فقوت 
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مهنأكو نودبي  مهنأ  ةجردل  ديدش  زيكرتب  نوعمتسي  نيذلاو  مهفرعت  نيذلا  صاخشألا 

"؟ كتلك نم  ةملك  لك  تمصلا ب  عس  ىلع  نورداق 

". دحاو صخش  ركفأ يف  نأ  ىتح  عيطتسأ  .دحأ ال  ال  : " روفلا ىلع  تبجأ 

ءانبلو دشحلا ، قوف  زوربلل  ةلئاه  ةصرفب  كل  حمسي  .انلوح م  نم  ثكلا  دجوي  "ال 

.يفاضإلا دوهجملا  لذب  يف  كتبغر  نم  عبني  اذهو  .بصنم  نود  زاتمم  دئاقك  كتعمس 

نإ .زايتمالاو  قوفتلا  لجأ  نم  ءيش  يأب  مايقلل  نودعتسم  سانلا  نم  اًدج  ليلق  ددعف 

رخآلا صخشلا  يهني  ىتح  راظتنالا  ةطاسبب  يه  عتسالا  نع  سانلا  مظعم  ةركف 

انمظعمل ةبسنلاب  .هيلع  نوبردتي  اوناك  يذلا  درلا  ةكراشم  نم  نونكمتي  كلذبو  همالك 

.رخآ صخش  يأ  هلوقي  ام  عس  عيطتسن  ال  اننأ  ةجردل  عفترم  توصب  انرورغ  خرصي 

." ديج لكشب  اوعمتسي  نأ  نوعيطتسي  سانلا ال  مظعم 

.ديجلا عتسالاب  ًاثك  قلعتت  ةدايقلا  نأ  نم  شهدنم  انأو  تلأس ، َو ال "؟ "

هابتنالا صقن  بارطضا  نم  انم  ثكلا  اعي  ًالوأ ، .رومألا  نم  ةعومجم  ببسب  "

ةجردل موي  لك  انيلع  رمهنت  تامولعملاو  تانالعإلاو  لئاسرلا  نم  ثكلاف  .يمكارتلا 

تايهُلملا نم  لئاهلا  مكلا  اذه  كانه  ناك  نأ  قبسي  .رودت   انسوءر  لعجت  اهنأ 

اًدج اًحيحش  هابتنالا  لعجي  اذه  .انتاقاط  ددُبتو  انلوقع  كبُرت  اهنإ  .رشبلل  ةحاتملا 

هيلونل هابتنالا  نم  ثكلا  انل  ىقبتي  ال  اهجلاعن ، يتلا  ءايشألا  لك  عمو  .ةني  ةعلسو 

نم اًدحاو  نإ  .كلذب  نورعشي  مهنأل  ةرج ، اهنإ  .انيلإ  نوثدحتي  نيذلا  صاخشألل 

.انلخادب ًاتوص  كلت  اًعيمج  نحن  .مهفُي  نأل  ةجاحلا  يه  ناسنإلا  تاجايتحا  قمعأ 

هعمسيل تقولا  ذخأ  دق  ام  اًصخش  نأ  رعشن  امدنعو  .هنع  ربعن  نأ  ديرن  اًعيمج  نحن 

ماتلا انريدقتو  انمارتحاو ، انتقث ، نإ  .صخشلا  كلذل  انسفنأ  نع  حصفن  اننإف  هرّدقيو ،

". ةبك ةروصب  عفترت  صخشلا  كلذل 

". هعم انتقالع  لعفت  كلذكو  : " هعم تقفتا 

ةيسيئرلا لاعفألا  ردنأو -  - عجشأ نم  دحاو  وه  قيمعلا  عتسالا  نإ  .طبضلاب  "

بتكلا رجتم  يف  كلمع  نم  ًابك  اًءزج  نأ  كيلب ، اي  فرعت ، تنأ  .ةيقيقحلا  ةدايقلل 

كلذب مايقلل  ةيكذلا  قرطلا  نمو  .صاخشألا  مطحي  اع  سانلاب يف  يقترت  نأ  وه  كلذ 

نأ كئالمعو  كئالمزل  نك  يتلاو  عتسالا  نم  ةحاسم  كلوح  قلخت  نأ  يه 
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فقوت ديجلا ،" عتسالا  هحنم  لالخ  نم  ًالعف  ام  اًصخش  مرتحت  تنأ  .اهولخدي 

.ءودهب ركفي  وهو  قاسلا ، بّذهو  ؤلؤل  ةرهز  فطقو  .تاظحلل  نوسكاج 

". تركذ ك  رورغلا ، وه  ئيس  لكشب  عمتسن  انلعجت  يتلا  ىرخألا  بابسألا  نم  "

"؟ اًقح "

كلذل .بك  لكشب  ةقثاو  تانئاك غ  نع  ةرابع  انمظعم  نأ  يه  ةقيقحلا  .ديكأتلاب  "

، ءايوقأو ءايكذأ ، اننأ  سانلا  دقتعي  نأ  ديرن  موي ، لك  لمعلل  بهذن  امدنع 

يذلا ةدايقلل  ميدقلا  جذومنلا  كلذب  قلاع  لظنو  .صلاخ  رورغ  هنإ  .نوكستمو 

نحن .لقأ  عمتسيو  عفترم ، توصب  ملكتيو  كأ ، ثدحتي  نم  وه  دئاق  لضفأ  نإ  لوقي 

عيمج كلت  يذلا  صخشلا  وه  كأ  ثدحتي  يذلا  صخشلا  نأب  كفتلا  أطخ  بكترن 

هنأ اورعشي  نأب  نيرخآلل  حسلاو  .عتسالا  لوح  رودت  ةدايقلا  .أطخ  اذه  .تاباجإلا 

نأب اًقح  صاخشألا  ضعب  نمؤي  .ًيظع  اًصخش  بلطتي  رمألا  اذه  .مهيلإ  عتسالا  متي 

اًصخش بلطتي  رمألاو  .ةبوعصلا  ةياغ  يف  يه  عقاولا ، يف  نكل  .ةلهس  ةراهم  عتسالا 

اًيوق اًناسنإ  بلطتي  رمألا  .عتسالا  توص  عفريو  رورغلا  ةجض  ئفطي  ل  اًعاجش 

رابتعالا ذخؤت يف  نأب  نيرخآلا  راكفأل  حمسي  ىتح  يفكي  ا  ًائداه  نوكي  ل  اًقثاوو 

". اهيلإ عمتسُيو 

.هبناجب سلجو  يموت  ىلإ  نوسكاج  يشم 

". سمشلا هذه  نم  ضعب  ىلع  لصحن  انعد  .كيلب  اي  انه ، ىلإ  َلاعت  "

تناك .ةدحاو  ةباحس  كانه  نكت  .نتاهنام   ءس  يف  ضفخنت  سمشلا  تناك 

.انلفسأ ةمحدزملا  عراوشلا  نم  ةجضلا  عس  عيطتسأ  تنكو  ألألتت ، ةثيدحلا  جاربألا 

اًموي اذه  ناك  دقل  ْملعملا : نيذه  راوج  ىلإ  تسلج  امدنع  ةركف  يلاب  ىلع  ترطخ 

.هيف ايحنل  قدصب  اًعئار 

تنأ قمعب : مهل  عتسالاو  صاخشألا  مهف  اًديج يف  حبصت  نأ  ءارو  نم  دصقلا  كيلإ  "

اذه يف  داج  انأو   - صاخشألا مظعم  .صاخشألا  مظعم  اهاقلتي  ال  ةيده  مهل  تمدق 

عتسالا نوكيو  ودبي  فيك  دحأ  مهل  رهظُي  نأ  نود  لماكلاب  مهتايح  اوضق  دق  نأشلا -

.كفتلا نوقرغتسُمو يف  قدصُي -  لكشب ال  نولغشنم  اًعيمج  اننأل  ببسلاو ؟ .نقُتملا 

اًما فلتخم  ءيش  عتسالاو   - عمتست امدنع  نكل  .عبطلاب  ةتحب ، راذعأ  اًعيمج  اهنإ 
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يصخشلا يف هعوج  أدبي  .همهفي  نم  كانه  نأب  روعشلا  ثدحتملا يف  أدبي  عسلا - نع 

دعب ثدحي  اذام  نمخ  مث  .ةقثلا  ديزت  .نامألاب  رعشي  هنإ  .عبشلاب  هتوص  عمسُي  نأ 

"؟ كلذ

". نوسكاج ةركف ، يدل  سيل  : " متهاب مامألل  ليمأ  انأو  تبجأ 

لك هنودتري  يذلاو  ءطبب  يقاولا  عردلا  ةلازإ  نوءدبي يف  نامألاب ، نورعشي  مهنأل  "

نوككفي مهنإ  .عيرسو  بعص  اع  ىلإ  اوجرخيو  ةنمآلا  مهلزانم  اورداغي  نأ  لبق  حابص 

سانلا يف نم  اهنوعقوتي  يتلا  طيبثتلاو  لمألا  ةبيخ  دض  هوديش  يذلا  يماحلا  رادجلا 

مهف أدبي يف  صخشلا  كلذ  .هرمأل  اًقح  متهت  كنأ  ةيؤر  أدبي يف  صخشلا  كلذ  .مهتايح 

يف هحلاصم  لضفأ  عضت  كنأ  كاردإ  يف  أدبي  صخشلا  كلذ  .حبري  نأ  هديرت  كنأ 

". هيدل ام  لضفأ  كئاطعإ  أدبي يف  اذكهو  .كرابتعا 

". ةرحاس ةيلمع  اهنإ  : " تبجأ

.ّيلك حاجن  ىلإ  دوعصلا  ةقالعلا يف  أدبت  ثودحلا ، كلذ يف  أدبي  امدنعو  .كلذك  اهنإ  "

امدنع كنع  نوعفادي  فوسو  كنوعجشيو ، كنورصاني ، فوس  .كليجبت  كؤالمز يف  أدبي 

يأل ديجلا  كمسا  نوجّوري  ةنسحلا  اياونلا  ءارفس  كؤالمع  حبصي  فوسو  .مهيلإ  جاتحت 

". هيف نوسي  عراش  لك  يف  مهيلإ ، عتسالاب  متهي  صخش 

هنأ ةلوهسب  ىرأ  نأ  تعطتسا  .اًسوملم  نوسكاج  فغش  ناك  .كحضلا  انتثالث يف  أدب 

.صاخشألا غوبن  ريوطتو  تاقالعلا ، ةوقو  ةدايقلا ، نع  ثدحتلا  بحي 

طالتخالا اهانعمو   Mingle ةملك ىلإ  زمري   HUMAN راصتخا يف   M فرح "

ةلهذم يف ةميق  كانه  .كئالمع  عم  لصاوتلاو  كئالمزب  طابترالل  اًدوجوم  نك  .سانلاب 

روهظلا أدبت يف  اًدبأ  اهعقوتت  يتلا   ةعئارلا  تاراصتنالاو  ةيباجيإلا  جئاتنلا  .راشتنالا 

حبصتس كهجو ، سانلا  ىري  امدنع  .مهعم  لمعت  نيذلا  سانلا  عم  طلتخت  كنأل  طقف 

نوبحي سانلا  نأ  اًاد  ركذتو  .كب  باجعإلا  يف  نوءدبيو  .كيلع  نوفرعتيس  .اًزراب 

." مهنوبحي نيذلا  صاخشألا  عم  لعألاب  مايقلا 

ببسب ًاثك  يننوبحي  بتكلا  رجتم  المع يف  نإ  .نوسكاج  اي  اًدج ، يقيقح  اذه  "

دمحأ يحمرلا  ةبتكم       ". اًددجم ةدوعلا  نورمتسي يف  كلذلو  .بتكلل  يسح 

ةياغ يف  رمأ  ةيوقو  ةفيظن  كتاقالع  ىلع  ظافحلا  ةيسفانتلا ، تاقوألا  هذه  "يف 
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عجارتي ل  تقولا  سيل  نآلا  .كتجح  لخاد  ئبتخت  ل  تقولا  سيل  نآلا  .ةيمهألا 

ديكأتلاب وه  نآلا  .ورتكلإلا  ديربلا  نم  رادج  فلخ  لعألا  لاجم  يف  صخش  يأ 

كئالمز عم  لصاوتتو  كيدعاس ، نع  رمشتو  روسجلا ، ينبت  اًدجاوتم  نوكت  تقولا ل 

عم ةوهقلا  لوانت  .اولصي  نأ  نوديري  ثيح  ىلإ  لوصولا  مهدعاست يف  نيب  كئالمعو 

مهيقُبتو مهقلقت  يتلا  رومألا  فشتكا  .كئالمع  عم  ءادغلا  لوانت  .كيمهاسم 

يف ديدشلا  بارطضالا  نم  ةرتفلا  كلت  لالخ  نورعشي  فيكو  ليللا  لاوط  ظقيتسم 

تاقوألا يف  نكل  ةلهسلا  تاقوألا  يف  طقف  سيل  مهعم  كنأب  مهربخأ  .لعألا  اع 

". مهصالخإب كنوئفاكي  فوسو  .اذه  ببسب  اًدبأ  كوسني  نل  مهنإ  .اًضيأ  ةبعصلا 

. "؟ HUMAN راصتخا فرح A يف  نع  اذامو  .متهالل  ثم  اذه  : " لوضفب هتلأس 

.ةئفادلا نوسكاج  ةباجإ  تءاج  اذكه  ىلست ،" يأ   Amuse ةملك ىلإ  زمري  هنإ  "

انكحض نإ  فاخن  نحن  .ةيدجلا  ىهتنم  نوكي يف  نأ  بجي  لمعلا  نأ  انمظعم  دقتعي  "

اننأ سانلا  نظي  نأ  بسانملا ، تقولا  ًاليلق يف  بعادم  انحبصأو  حرملا  ضعبب  انيظحو 

حرملا ضعب  دوجو  نإ  يقيدص : اي  ةقيقحلا ، كيلإ  نكل  .جتنُم  اننأو غ  تقولا  ردهن 

كأ كلعجي  حرملاف  .كتيجاتنإ  زيزعت  ىلع  كدعاسي  فوس  ميظع  لمعب  كمايق  ءانثأ 

، حرملاب سانلا  ىظحي  امدنعو  .كأ  نواعتت  نأ  ديرت  كلعجي  حرملا  .هلعفت  ا  اًمتها 

سانلا عتمتسي  امدنع  .ىلعأو  ىلعأ  تايوتسم  ىلإ  لماكلاب  مهتمظنم  ةقاط  لقتنت 

ا مايقلل  اًدادعتسا  كأ  نونوكيو  مهيدل ، رتوتلا  تايوتسم  لقت  لمعلا ، مهسفنأب يف 

دجب لمعلل  اًسح  كأ  اونوكيو  ءالمعلا ، عيمج  تاجايتحا  اوبلي  ل  عقوتم  وه غ 

رجتم ىلإ  لخدت  امدنع  لمعلا  يف  طرخنتو  ىلستت  نأ  ةميق  ركذت  كلضف  نم  .كأ 

كنإ ثيح  كلوح ، نم  ءالمزلا  عيمج  كارشإو  ةيلستل  ةجاحلا  ركذتو  .موي  لك  بتكلا 

". بصنم نود  دئاق  نآلا 

هزيكرت نادقف  مدع  عم  ربكأ  ةعرسب  ثدحتلا  أدب يف  مث  .هتعاس  ىلإ  نوسكاج  رظن 

راصتخا يف  خألا   N فرح : " لمكأ مث  اهكراشي ، ناك  يتلا  سوردلا  ىلعو  ّيلع 

لصاو كيلب ،" اي  يدل ، ةلضفملا  ةدايقلا  راكفأ  نم  ةدحاوب  كلصوي  فوس   HUMAN

اعملاو بتاكملا  جاربأ  فلخ  لوزنلا  ةهظلا يف  سمش  تأدب  نيب  ثيدحلا ، نوسكاج 

ىلإ زمري  هنإ   " .كرويوين ةنيدمل  ةهشلا  باحسلا  ةحطان  نّوكت  يتلا  ةبيهرلا  ةيراكذتلا 

تاكرشلا لضفأ  ضعب  لاوز  لبق  ليلق ، ذنم  تحرتقا  .ةيذغتلا ك  يأ   Nurture ةملك
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ةقيرطلا تناك  . ' نحن نحن  نحن  لباقم ' ' يف  انأ انأ  انأ  لوح ' رودت  لعألا  تناك  انيدل ،

ميدقت لوح  رودت  تناك  .لاومألا  ىلع  لوصحلا  لوح  رودت  لعألا  ةسرمل  ةدقلا 

قمع نإ  .تقو  لقأ  لاومألا يف  نم  نكمم  ردق  ربكأ  ىلع  لوصحلا  لباقم  نك  ام  لقأ 

كلتب نكي  مهعم   لمعت  نم  لكو  كئالمع  نم  دحاو  لك  عم  كتقالع  عاستاو 

ببسب ءالمعلا  دحأ  تدقف  اذإف  .ءالمعلاب  ةيحضتلا  نكمملا  نم  ناك  دقف  .ةيمهألا 

ثحبا .كلذب  سأب  الف  هلعفتس -  كنإ  تلق  ا  يفت  كنأ ال  وأ  كمالك  قداص يف  كنأ غ 

تنك غ كنأل  وأ  هرّدقت  كنأل   كنع  ٍضار  ليمز غ  كانه  ناك  اذإو  .هغ  ليمع  نع 

لام سأرلا  كلذل  رخآ  ليدب  نع  ثحباو  جرخا  طقف  .ةلكشم  الف  ام -  ةقيرطب  فصنم 

.يرشبلا

غ طبارتلا  لك  عم  .اًقبسم  هيلع  تناك  ك  دعت  لعألا   نأ  فرعت  تنأ  نكل 

بضاغ دحاو  ليمع  نادقف  حبصأ  انتايح ، ىلإ  ايجولونكتلا  هتلخدأ  يذلا  قوبسملا 

كمسا رمديو  كتعمس  مدهيل  ةلاسرب  دحاو  ليمع  رمألا  هبلطتي  ام  لك  .اًدج  اًفلكم 

ةصلاخلا ةجهبلاب  رعشت  ةدحاو  ةليمع  دوجو  يفكي  رخآلا ، بناجلا  ىلع  .يراجتلا 

فالآلل ةميظعلا  كلعأ  نع  ةبيط  ةملك  رشنت  اهب ل  اهتلهذأ  يتلا  ةقيرطلا  ببسب 

كلتب متهي  ديدجلا  لمعلا  اع  نإف  كئالمزب ، رمألا  قلعتي  امدنعو  .اهيعباتم  نم 

اًصخش دقفا  .كلذك  اوسيل  مهنأل  لاملا  سأر  لثم  رشبلا  لماعت  نأ  كنك  ال  .ةبهوملا 

.ليختت ثكب م  كأ  رمألا  كفلكي  فوسو  ًيظع ، اًدحاو 

نإ .ةلهذم  ةروصب  اًفيطل  نك  .كلوح  نم  معدتو  يذغت  نأ  وه ، هلوقأ  ام  لك  نذإ  "

نإ .فعضلاو  ةبيطلا  طلخت ب  كلضف ال  نم  .اًفيعض  نوكت  نأ  ينعي  اًفيطل ال  كنوك 

مهنوك ب  .اًناعجش  مهنوكو  نونح  مهنوك  ب  ةعاربب  نونزاوي  بصنم  نود  ةداقلا 

ديكأتلاب مه  معن ، .ءايوقأ  مهنوكو  صلخم  مهنوك  ب  .مزاح  مهنوكو  نيدودو 

ىلعأ نوبلطي  مهنإ ال  لوقي  دحأ  نكل ال  .ىلوألا  ةبترملا  تاقالعلاو يف  صاخشألا  نوعضي 

مراصو نونح  اونوكي  نأ  نوحجني يف  مهنإ  .ةعور  جئاتنلا  كأو  مازتلا ، ربكأو  ءادأ ،

، ةسرملاو افتلا  عم  نكل  .اهوققحي  ل  ةردان  نزاوت  ةطقن  اهنإ  .هسفن  تقولا  يف 

يفو طيسب  ءيش  لمع  ةيجيتارتساك  فطللا  نأ  ىرت  تنك  اذإو  .كلذل  لصت  فوس 

رمألا صاخشألا ؟ نم  اًدج  ليلق  ددع  ىوس  اهسرا  ال  نذإ  اذلف  حوضولا ، ىهتنم 

مهيلع نيذلا  صاخشألا  ام يف  لضفأ  ىرت  ىتح  ةيناسنإلا  تاقالعلل  اًنقتُم  ًهف  بلطتي 
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ةجردب اًاد  مهلماع  نكل  ةقدب  مه  سانلا ك  ىرت  نأ  كيلع  .مهيف  ام  لضفأ  اوري  نأ 

مهنأ تملح  دق  ام  لك  ىلإ  ةعرسب  نومدقتي  مهلعجت  يتلاو  فطللاو  مارتحالا  نم 

يمنت ةيمويلا ل  كماهم  ىضوف  طسو  موي  لك  اًتقو  صصخ  .هوققحي  نأ  نوعيطتسي 

ىلع لدت  ةءاإ  وأ  ةيباجيإ ، ةملك  وأ  ةماستبا ، كلوح  نم  لكل  مدقتو  كتاقالع ،

دئاق تافرصت  اهنإ  ال ، .فيعض  صخش  ىلع  ةمالع  تسيل  تافرصتلا  كلت  .متهالا 

كرتا .ةيئانثتسا  ةروصب  اًفيطل  نك  .لهذم  لكشب  ًتهم  نك  .اًيذغُم  نك  كلذل  .ءيرج 

اذام بقار  مث  .هتدجو  م  اًطارخنا  كأو  دعسأو ، لضفأ ، كقيرطب  ر  صخش  لك 

." كتنهمل كلذ  لعفيس 

.سارتلا ىلع  تاتوحنملا  نم  ةدحاو  لمأتي  ناك  نيب  يموت ، ركذ  كتايحلو ،" "

.اهسفنب لاومألا  متهتسو  سانلاب  متها  .كيلب  اي  هلوقأل ، يدل  ام  لك  وه  اذه  اًنسح ، "

نم دحاو  لكل  لوصولا  سانلا يف  كدعاسي  فوسو  مهفادهأل ، لوصولا  سانلا يف  دعاس 

كنولعجيسو حاجنلا ، يقئاف  لعألا  مهعم  سرا  نيذلا  صاخشألا  لعجا  كفادهأ .

ةعيبطلاو ةدايقلل  اًدج  قيمع  نوناق  لدابتلا  نوناق  نإ  .حاجنلا  قئاف  بير  نود 

". ةيرشبلا

". نوسكاج اي  هركذتأ ، فوس  ، " ريدقتب تلق 

نورعشي سانلا  نأ  ةقيقح  نع  ةطاسبب  ثدحتي  نوناقلا  كلذ  نأ  ركذت  طقف  .عئار  "

صخش همدق  يذلا  معدلاو  فطللا  عم  بواجتلا  ةبغرو يف  ديدش  مازتلاب  اقلت  لكشب 

نيذلا صاخشألا  عم  بيط  نوكن  نأل  يرطفلا  يرشبلا  ليملا  اذه  انيدل  نحن  .مهل  رخآ 

ةيئانثتسا ةروصب  اًفيطل  كنوكو  نيرخآلل  ةميق  قلخ  نإف  كلذل  .انعم  بيط  اوناك 

نأ ديرت  اًعبط  نآلا  تنأ  .فورعملا  اودري  ل  مهلخادب  ةبغرلا  هذه  سسؤي  مهعم 

ءيشلا وه  اذه  نأل  صاخشألا  عم  اًبيط  نوكت  نأ  ديرت  تنأ  .ةين  نسحب  اذه  لك  لعفت 

مهنأ اورعشي  ل  مهب  بعالتت  نأ  لجأ  نم  كلذ  لعفت  نأ  سكعب  هلعفتل  حيحصلا 

يأل ةيقيقح  تاعلطت  يأ  نود  ءاطعإلاو  ةدعاسملا  نإ  .هديرت  ام  كحنم  ىلع  نوربجُم 

.قالطإلا ىلع  ةبه  سيل  اذه  نم  لقأ  ءيش  يأ  نإ  .ةيقيقح  ةبه  يه  لباقملا  ءيش يف 

ةيباجيإ جئاتن  رهظت  لوقأ ، لثم  ةيخسلا ، ةيلقعلا  هذه  قلطنم  نم  يطعت  امدنعو 

". كقيرط ةشهدم يف 
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ركفم عم  تقولا  نم  ديزملاب  ىظحأ  نأ  ىنأ  انأو  تبجأ ، اًما ،" كعمسأ  انأ  "

.طيسب اتسب  بايث  نآلا  يدتري  يذلا  اذه  يملاعلا  لعألا 

.روذبلا نم  ىرخأ  ةغص  ةبيقح  جرخأو  هبيج  ىلإ  هدي  نوسكاج  دم 

ةغص ةرِكذت  اهنإ  .ةردانلا  سمشلا  دابع  راهزأ  ضعب  روذب  هذه  كيلب ، اي  لضفت ، "

مهِطعأ .مهورا  .مهتيذغتب  مق  .مهرمأل  متها  .مهب  نمآ  .صاخشألا  يمنت  ىتح  كل 

مك ملعأ  انأ  .تبنيس  يذلا  لوصحملا  اهدعب  دهاش  مث  .مهل  هدقت  كنك  ام  لضفأ 

: ةدايقلاب ةصاخ  ةيعيبط  ةقيقح  نع  ثدحتي  هيبشتلا  نكل  .اًفيخس  اذه  ودبي 

". ةحبار لعأ  لجأ  نم  ةيمهأ  رصانعلا  كأ  مه  صاخشألا 

ةايحل ةيرورضلا  ءازجألا  مهأ  نم  ةدحاو  تاقالعلاو  ، " ةصلخم ةربنب  يموت  فاضأ 

". ةعئار

اي بحلا ، ضعب  ينحنما  ، " ًاخأ اًنضح  ينيطعي  وهو  يل  لاق  .نوسكاج  برتقا 

اًدج مهم  اذه  .بذهم  لجر  كنأب  لوقلا  عيطتسأ  .كتلباقم  يلسملا  نم  ناك  .يقيدص 

ال انأو  .ىضم  تقو  يأ  نم  كأ  يرورض  رمأ  اًيقيقح  كنوك  نإ  ثيح  رصعلا  اذه  يف 

اًيباجيإ يف رثؤيس  يذلاو  شهدم  بصنم  نود  اًدئاق  حبصتس  كنأب  كش  دأ  دواري 

يتلا راهزألا  نإ  .روذبلا  كلت  مادختسا  ىلع  صرحا  ًالهم ، .صاخشألا  نم  ثكلا  ةايح 

". ديكأتلاب كرهبت  فوس  اهنم  ومنتس 
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ثلاثلا ةدايقلا  ثيدح 

: بصنم نودب  ةدايقلا  ةفسلفل 

، كتاقالع تقمعت  لك 

ىوقأ كتدايق  تحبصأ 

ةسمخلا دعاوقلا 

Helpfulness ةدافإلا

Understanding مهفلا

Mingle طالتخالا

Amuse ةيلستلا

Nurture ةيذغتلا

ةيروف لمع  ةوطخ 

ءايشألا ام  .كيلع  ثأت  ربكأ  هل  ناك  يذلا  صخشلا  كفتلل يف  نآلا  قئاقد  سمخ  ذخ 

تايكولسلا / تادقتعملا هذه  لخُدت  نأ  كنك  فيك  اًدج ؟ اًزيمم  هتلعج  يتلا  ةثالثلا 

؟ مويلا نم  اًءدب  ةيرسألاو  ةيلمعلا  كتايح  ىلإ  ءاقبلا  بيلاسأو 

هركذتتل ةدايقلا  نع  سابتقا 

هسفنب ءيش  لكب  موقي  نأ  دارأ  اذإ  ًيظع  اًدئاق  صخش  يأ  حبصي  نأ  نك  ال 

.هب مايقلا  لضفلا يف  لك  هيلإ  بسنُي  نأ  دارأ  وأ 

يجينراك وردنأ  -
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لصفلا 7

ًيظع اًصخش  ًالوأ  نك  ًيظع ، اًدئاق  حبصت  ل  عبارلا : ةدايقلا  ثيدح 

.لاطبأ كانه  نوكي  نلف  هسفن ، نع  اًيضار  صخش  لك  ناك  اذإ 

نيوت كرام  -

ةعطاقم ىلإ  يموتو  انأ  هيف  انلصو  يذلا  تقولا  يف  هلوأ  يف  ءاسملا  ناك 

فورعم رغلا  بناجلا  ىلع  ةنيدملا  طسو  يف  ناكم  يهو  ، Meatpacking

تعطتسا .ًائداه  يموت  ناك  .تازارطلا  ثدحأل  ةبكاوملا  رجاتملاو  ةيرصعلا  تاجورخلاب 

.هرطاخ لوجي يف  ام  اًئيش  كانه  نأب  لوقلا 

ىلع تنأ  . " VuDu ىمسُي ٍقار  معطم  ىلإ  لخدن  نحنو  اهلاق  يقيدص ،" اي  كيلب ، "

يذلاو رخآ  انثتسا  ناسنإ  هنإ  .ةعبرألا  ملعملا  نم  ملعم  رخآ  ةلباقم  كشو 

نم نكمتت  ثيحب  بصنم  نودب  ةدايقلا  ةفسلفل  خألاو  عبارلا  أدبملا  نع  كثدحيس 

". اًعم انتقو  يهتنيس  كلذ ، دعب  .كيدل  ىوتسم  لضفأب  لمعلاو  كلخادب  دئاقلا  ريرحت 

.دهنتي هتعمس  .ينع  اًديعب  رظن  .ىرخأ  ةملك  يأ  يموت  لقي   

دهاشت نأ  كيلعو  .يموت  اي  موي ، لك  لمعلا  يف  كارأس  يننأ  نم  دكأتم  انأ  نكل  "

طقف .بتكلا  رجتمل  دوعأ  امدنع  نثالا  حابص  نم  اًءدب  اهب  رهظأس  يتلا  ةقيرطلا 

حبصأس يننأ  نم  اًدج  دكأتم  انأ  .يرذج  لكشب  اًما  فلتخم  يننأب  رعشأ  انأ  دهاش !

.لاعفنالا نم  اًدج  ةعفترم  ةجردب  تفته  انعقوم ،" كورلا يف  مجن 

لخدم ربع  انيشم  نيب  اًدمعتم  لفسألا  ىلإ  ةطاسبب  قّدح  دقل  .اًتماص  يموت  لظ 

ناكملا نأ  مغرو  .يلفسلا  قباطلا  ىلإ  ملسلا  تاجرد  نم  ةعومجم  انلزن  مث  معطملا 

تاراطإ يف  ثيدحلا  نفلا  نم  تاموسرب  اًبحرُمو  اًقرشم  ناك  هنإف  ضرألا ، لفسأ 

تناك قاورلا ، ربع  انقيرط  يف  سن  انك  نيبو  .ناردجلا  ىلع  ةقلعُم  ءادوس  ةيندعم 

سبالم ليمج يف  مهرهظم  صاخشأ  انبناجب  ر  ناك  نيب  فزُعت  ةعئار  ىقيسوم  كانه 

اًما اًدكأتم  نكأ  .هباش   ام  وأ  مجتسالل  ةلاص  ىلإ  هجوتم  حجرألا  ىلع  انك  .ءادوس 

ىلع روفحم  يجاجز  باب  ىلإ  انلصو  نأ  ىلإ  ذخأي  نيأ  ىلإ  وأ  يموت  هل  ططخي  م 

اهلفسأبو . ' يحصلا ربمآ  زكرمو  عجتنم  ' ةيلاتلا : تلكلا  رضخألا  يرولبلا  هجاجز 

.' دمتعملا كيلدتلا  اصخأ  يلسيرب ، تيج  ' بتُك :
١٥٧



لهذم هنإ  .ميظعلا  كيلب  اي  خألا ، كملعم  ةلباقمل  دعتسا  ، " فطلب يموت  ثدحت 

"، ةبك ةيبعشب  عتمتي  صخش  هنإ  ىرت ، ك  .انرود  رظتنن  نأ  ًالوأ  انيلع  نكل  .اًقح 

.ةضوملا ىلع  سبالم  نودتري  صاخشأب  ةئلتمم  راظتنا  ةفرغ  ىلإ  شي  وهو  يموت  ظحال 

"؟ كيلدت اصخأ  ملعملا  اذه  ، " تلأس

يل يف كيلدتلا  نم  لئاه  ردق  لمعب  ماق  دقل  .نيدوجوملا  نسحأ  نم  دحاو  .معن  "

هب ترعش  ام  فصت  تلك  دجأ  نأ  لعفلاب  عيطتسأ  ال  انأو  اهيف ، هتفرع  يتلا  ةرتفلا 

اي لبق ، نم  كيلدت  لمعب  تمق  له  .ةيرحس  يدايأ  كلت  تيج  نإ  .كلذب  ماق  امدنع 

"؟ كيلب

". لبق نم  برجأ  .ال   "

". وعدم تنأ  اًنسح ، "

"؟ كيلدت يل لمعب  موقيس  له  "

نإ .ًالعف  اًظوظحم  تنك  اذإ  طقف  .طقف  اًظوظحم  تنك  اذإ  اذه  ، " يموت باجأ 

ةيتفلا عيمج  نإ  .اهلك  كرويوين  ةنيدم  يف  كيلدت  اصخأ  رهشأ  وه  كش  نود  تيج 

موجن .مهطاشن  اوددجيو  رتوتلا  نم  اوصلختي  ل  انه  ىلإ  نوتأي  تيرتس  لوو  نم 

دقل .هذه  راظتنالا  ةفرغ  يف  مهرود  نورظتني  ام  ًاثك  ءايزألا  تاضراعو  نيسلا 

تيج ل ىلإ  ةلحرب  اوماق  دق  ةيناطيربلا  ةيكلملا  ةلئاعلا  دارفأ  ضعب  ىتح  هنأ  تعمس 

اقدصأ يف لضفأ  نم  دحاوو  .هب  موقي  يف  ةغبان  هنإ  .مهتالاح  لضفأ  ىلإ  مهديعي 

". هلمكأب اعلا 

"؟ روباطلا رظتنن يف  نأ  انيلع  اذامل  نذإ  : " قدصب تلأس 

ةهازنب عتمتي  صخش  هنإ  .لداع  لجرلا  اذه  ءيش ، لك  لبق  هنأل  : " يموت باجأ 

نم شيعي  هنإ  .مويلا  مهتلباق  نيذلا  نيزيمملا  ملعملا  نم  دحاو  لك  لثم  ةقيمع ،

هنوك ب  نزاوت  ةقيرطب  نكل  ةلممو ، ةدراب  ةقيرطب  سيل  حيحصلا ، ءيشلا  لعف  لجأ 

سيلأ ام ، اًعون  اًيرعاش  ودبي  اذه  ًالهم ، .ةدشب  اًعئار  هنوكو  ةعفترم  تايقالخأب  عتمتي 

.اًبعادُم يرهظ  ىلع  ينعفصي  وهو  ةزمغب ، يموت  ركذ  كيلب "؟ اي  كلذك ،

كيلدتلا اصخأ  يلسيرب ، تيج  مامأ  انسفنأ  اندجو  ةقيقد ، ثالث  يلاوح  دعب 

ههجو ىلع  تمسترا  يموت ، ةيؤر  دنع  .انيلع  ةرظن  تيج  ىقلأ  .كرويوينل  قلأتملا 
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ديعس انأ  .كتيؤر  عئارلا  نم  .رمتس  ىتم  لءاستأ  تنك  .يموت  ًالهأ ،  " .ةضيرع ةماستبا 

". انه كنأل  اًقح 

هنأ بعادم  لكشب  ارهاظت  مث  اًئفاد  اًنضح  ضعبلا  هضعب  ءاطعإب  ناقيدصلا  ماق 

هدهاشأ كانه  تفقو  دقل  .هتقادص  سوقط  نم  ناك  اذه  نأ  دب  ال  .نكالتي 

اًموي ال اذه  ناك  دقل  .اًيلسم  اذه  ناك  .نيغص  نيذيملت  لثم  طاشنب  ناعراصتي  هو 

.قحب ىسنُي 

اتلك دو  ّيلإ  تفتلي  وهو  تيج ، لاق  بتكلا ،" رجتم  نم  كيلب  وه  اذه  نأ  نهارأ  "

.نويسايسلا ىقرأ  اهلضفي  يتلا  ةحفاصملا  ينحفاصيل -  هيدي 

". كتلباقم عئارلا  نم  : " يقيقح ءفدب  لاق 

". انه هكل  ٍدان  نم  هل  اي  .تيج  اي  رورسلا يل ، لب  ، " تبجأ

تلز ال  انأف  .اًضيأ  هقحتسأ ، يننأب  فرتعأس  يننكل  .كيلب  اي  ًاثك ، هب  رورسم  انأ  "

عومدلاو قرعلاو ، ءامدلا ، نإ  .مهلباقتس  نيذلا  صاخشألا  مظعم  نم  كأ  دجب  لمعأ 

يف ءاقبلل  سانلا  ةدعاسم  نإ  .حرفلاو  لامآلاو ، مالحألا ، قيقحتل  ةيرورض  رومأ  يه 

يف يرجت  بصنم  نودب  ةدايقلا  نم  نونكمتي  ثيحب  ةحصلا  نم  تايوتسم  ىلعأ 

نم ثكلا  ىلع  لصحأو  .يتعنصك  اهارأ  انأو  .ةنهملا  هذه  عبارلا يف  ليجلا  انأ  .يتلئاع 

مهتايح يف  ءظع  اوحبصي  نأ  مهنك  ال  سانلا  نأ  فرعأ  يننأل  يتنهم  نم  عابشإلا 

ةروصب ةيلخادلا  مهتايح  يف  ءظع  ًالوأ  اوحبصي  ىتح  ةشهدم  ةروصب  ةيلمعلا 

سيلو .ةقاطلا  كلت  تنأ ال  تنك  اذإ  كلوح  نم  صخش  يأ  طيشنت  كنك  .ةشهدم ال 

اضرلاب تنأ  رعشت  ىتح  مهسفنأ  نع  اضرلاب  نورعشي  نيرخآلا  لعجت  نأ  نكمملا  نم 

نم نكأ  ىتح  موي  لك  اذه  يف  لضفأ  حبصأ  نأ  وه  يفده  نإ  .كسفن  نع  ديدشلا 

ِفتكنلف لاح ، ةيأ  ىلع  .ةوقو  ةحص  كأ  اوحبصي  نأ  يف  سانلا  نم  ديزملا  ةدعاسم 

". برحلا تمدخ يف  كنأ  تعمس  دقل  ًالوأ ، .كيلع  زكرن  نأل  جاتحن  نحن  .ينع  اذهب 

نم ثكلا  يل  ببس  برحلا  ىلإ  اهذو  .اًبيصع  اًتقو  ناك  دقل  .تيج  تلعف ، دقل  "

طيبثتلاب ًالعف  ترعش  دقل  .ةيندملا  ةايحلا  ىلإ  اًددجم  لقتنأ  نأ  تلواح  امدنع  ألا 

قيوشتلاب رعشأ  يننكل  .ةيضاملا  ةليلقلا  ماوعألا  يف  مدقتلا  نع  اًقح  اًزجاع  تنكو 

ةبرجتلا ىرأ  انأ  بصنم ، نودب  ةدايقلا  نع  مويلا  هتملعت  امل  ةجيتنك  هنأب  كرابخإل 
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ديفتسأ نأ  اكمإب  هنإو  .ًاثك  ينمدختس  اهنأ  مهفأ  نآلا  انأ  .اًما  فلتخم  لكشب  اهلك 

لك ةدايقلا يف  ناقتإ  نم  اًيلك  ديدج  ىوتسم  ىلإ  ءايشألاب  ءاقترالل  برحلا  يتقو يف  نم 

". هب موقأ  ام 

لكلو .هتلعف  امل  يركش  نع  كل  ربعأ  نأ  دوأ  يننكل  .كيلب  اي  اًما ، حيحص  اذه  "

ثكلا متلعف  دق  دونجلا  نم  كؤالمزو  تنأ  .اهتمدق  كنأ  نم  دكأتم  انأ  يتلا  تايحضتلا 

". مكل اًركش  .يرمأ  نطاوم  لكل 

". انه نوكأ  نأ  عئارلا  نم  .تيج  بحرلا ، ىلع  ، " نانتماب تلق 

اذه له  .هملعتت  ىتح  يعجتنمل  يموت  كرضحأ  يف  ةرشابم  لخدأ  فوس  اًنسح  "

"؟ ديج

". ديكأت لكب  "

نودب ةدايقلا  ةفسلفل  لوألا  أدبملا  تملعتو  ةليمجلا  انآ  تلباق  تنأ  نآلا  ىتح  "

". بصنم

." اًدئاق حبصأ  بصنمل ل  جاتحأ  ال  : " ةعرسب تركذ 

قباسلا فرتحملا  يضايرلاو  بوبحملا ، جلزتلا  ةروطسأ  تلباق  اًضيأ  تنأ  .زاتمم  "

تيج لءاست  كيلب "؟ اي  هركذتت ، له  .اثلا  أدبملا  تفشتكاو  ديوب ، ياو  باذجلا  

.عفترم توصب 

." ءظع ةداق  عنصت  ةبعصلا  تاقوألا  .عبطلاب  ، " ةقثب تبجأ 

، زاتمم بلاط  باشلا  اذه  ، " ةفيطل ةماستباب  ركذ  .هيديب  تيج  قفص  عئار ." "

". اًديج سوردلا  ملعت  دقل  .يموت 

هب روخف  انأ   " .ناردجلا تطغ  يتلا  تاحوللا  صحفتي  وهو  يموت  باجأ  ملعأ ،" انأ  "

". اًقح

، كتاقالع تقمعت  لك  وه  بصنم  نودب  ةدايقلا  ةفسلف  نم  ثلاثلا  أدبملا  "

دق ىؤرلا  بحاص  اتسبلا  نوسكاج  يقيدص  نأ  دكأتم  انأ  ىوقأ . كتدايق  تحبصأ 

". يوقلا أدبملا  اذه  كملع 

.ةدحاو جرخأو  يبيج  لخاد  يدي  دمأ  انأو  تلق  اذه ،" تبثأ  روذبلا ل  يدل  انأو  "
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يدل انأ  .يل  كبلجي  اذه  نذإ  .اًدج  عئار  باش  هنإ  معن ،  " .ىرخأ ةرم  تيج  مستبا 

.ةيمهأ كألا  وه  اذه  نوكي  دقو  .كيلب  اي  خألاو ، عبارلا  أدبملا  نع  تامولعملا  عيمج 

ساسألا وه  أدبملا  اذه  .يقيقح  اذه  نأب  نمؤأ  يننكل  .عضاوتلا  ىهتن  اذه  لوقأ  انأ 

سردلا اذه  مهفت  نأ  ىلإ  بصنم  نود  دوقت  نأ  كنك  .اهضعبب ال  رومألا  طبري  يذلا 

". حيحص لكشب 

"؟ أدبملا اذه  ام  و  ، " ربص نود  تلأس 

"؟ ًالاؤس كيلع  حرطأ  نأ  له يل  كعم ، هكراشأ  نأ  لبق  ، " بدأب تيج  ينلأس 

". عبطلاب "

سبالملا ليدبت  ةفرغ  اًيفحص يف  ًالسارم  ربخأ  فرتحم  يضاير  كيأر يف  نوكيس  اذام  "

فقوتلابو تانيرمتلا ، لك  نع  فقوتلابو  نآلا ، دعب  بردتلا  مدعب  اًرارق  ذختا  دق  هنأب 

مجنك يدؤيس  هنأ  نم  اًدكأتم  لازي  ال  ناك  هنكل  ةقبسملا -  تاضحتلا  عيمج  نع 

"؟ بعلملا ضرأ  قلأتم يف 

". ًاليلق نونجم  هنأ  دقتعأس  : " ةحارصب تبجأ 

؟ كلذك سيلأ  ةرملاب ، يقطنم  هنإ غ   " .هسأرب ئموي  وهو  تيج  لاق  حيحص ،" اذه  "

انم مك  انتايارابم ، لضفأ  مدقن  نأ  لمأ  ىلع  لمعلل  بهذن  نأ  لبق  كيلب ، اي  اذه ، عم 

"؟ دادعتسالاو نرمتلاو ، بيردتلل ، تقولا  صصخي  لعألا  لاجم  يف 

". اذه لعألا  لاجر  نم  ثكلا  لعفي  ال  ، " ةحارصب تفرتعا 

نع فلتخي  كلذ ال  نإ  .ةرحاس  جئاتن  ىلع  لوصحلا  نوعقوتي  اذه  عمو  .طبضلاب  "

.اهل دادعتسالا  هيلع  نوكي  نأ  نود  ةلوطبلاب  زوفلا  ديري  يذلا  فرتحملا  يضايرلا  نونج 

ةيوقتو بيردت  ةيمهأ  لوح  رودي  بصنم  نود  ةدايقلل  خألا  أدبملا  اذه  نإف  كلذل 

تايمك ءانبو  .لمعلل  جرخت  امدنع  ةيئانثتسا  تايوتس  يدؤت  ثيحب  يلخادلا  كدئاق 

طوغضلاو قيمعلا  يغتلا  هجو  يف  رهُقت  ال  حبصت  ثيحب  ةيلخادلا  ىوقلا  نم  ةلئاه 

". ةقفشلا ةدع 

، ةضايرلا بحأو  ةسردملا  مدقلا يف  ةرك  بعلأ  تنك  .تيج  اي  لعفلاب ، لهذم  هنإ  "

امدنع نآلا  اًدج ، حيحص  وهو  .حيحصلا  هعضوم  يف  ءاج  يضايرلا  هيبشت  نإف  كلذل 

رجتم ىلإ  بهذأ  نأ  لبق  الاح  لضفأ  يف  حبصأ  ل  دجب  بردتأ  ال  انأ  .هيف  تركف 
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لمحتأ ال  يننأ  نظأ  .ةلهذم  نم  لقأ  يجئاتن  نوكت  اذامل  بجعتأ  اذه  عمو  بتكلا ،

". ةيحضلا رودل  يبعل  ىلع  تاتابثإلا  نم  ديزملا  ىرأ  انأ  .يلاعفأ  ةيلوئسم 

اذه ىلع  اًدج  طيسب  رمألا  نإ  ًيظع . اًصخش  ًالوأ  نك  ًيظع ، اًدئاق  حبصت  "ل 

نيذلا صاخشألا  نم  ةعومجم  نع  ةرابع  عقاولا  يف  يه  ةزاتمملا  ةمظنملا  نإ  .وحنلا 

نم دحاو  لكو  تنأ  موقت  امدنع  كلذل  .هنولعفي  ام  لك  يصخشلا يف  زيمتلا  نورهظُي 

كتكرش عفترت  فوس  مكتايوتسم ، لضفأب  لمعلاو  مكلخادب  دئاقلا  ظاقيإب  كئالمز 

.سحب تيج  لأس  يقطنم "؟ اذه  له  .اهتايوتسم  لضفأ  ىلإ  اًيئاقلت 

". اًما يقطنم  : " تبجأ

نانعلا قلطت  نأ  كنك  الف  .لخادلا  نم  أدبت  ةيجراخلا  ةمظعلا  : " تيج فاضأ 

رهُظت نأ  كنك  الو  .كتايوتسم  ىلعأب  لمعت  كنأب  رعشت  ىتح  لمعلا  يلاعلا يف  كئادأل 

.كلخادب ةيلقع  ةبالص  لمحت  تنك ال  اذإ  ةسفانملا  هجو  يملاع يف  ىوتسم  ىلع  ةبالص 

ام يف لضفأ  عم  ًالوأ  لصاوتت  نأ  نود  كئالمز  ام يف  لضفأ  ررحت  نأ  نكمملا  نمو غ 

طقف اهنيح  .ًالوأ  كسفن  دق  .ةيصخشلا  ةدايقلا  لوح  رودي  خألا  سردلا  اذه  .كسفن 

نأل كسفن  سّرك  نيرخآلا . ةدايق  ىلع  اًرداق  اًصخش  حبصت  ثيح  ةناكم  ىلإ  لصتس 

.جراخلا نم  لشفلل  اًمواقم  ودبت  نأ  ةجردل  لخادلا  نم  ةلهذم  ةروصب  اًيوق  حبصت 

كلخادب اًقيمع  ةانلا  ةنوفدملا  زونكلا  عيمج  أدبت  ثيحب  كسفن  ىلع  اًدهاج  لمعا 

كتادقتعم عيمج  هطت  أدبا يف  .كلوح  نم  اعلا  رصنع يف  لكل  اهسفن  نع  فشكلاب 

كلذكو هيلع  حبصت  نأ  كنك  يذلا  دئاقلا  عون  لوح  ةئطاخلا  كتاضارتفاو  ةيبلسلا 

ةقالع ىلإ  لصت  اذلا ل  يعولا  ِّمن  .اهققحت  نأ  كنك  يتلا  ةقيمعلا  تازاجنإلا  لوح 

ىلعأو كتاحومط ، ربكأو  لبق ، نم  كلخادب  ةنكاس  تناك  يتلا  كتايناكمإ  عم  ةديطو 

، ىقنأ كاياونو  ىنغأ ، كتيصخش  لعجت  ىتح  بولطملا  يلخادلا  لمعلاب  مق  .كفادهأ 

نوكت ثيحب  اهتايوتسم  ىلعأ  كتحص يف  لعجت  ىتح  كأ  دجب  بردت  .ربكأ  كلاعفأو 

". دهتجملا بيصن  نم  حاجنلا  ملعت ، كف  .ةيويحلاب  اًجهوتمو  ةقاطلاب  اًئلتمم  موي  لك 

". نآلا كلذ  مهفأ  ًتح  انأ  : " تبجأ

ةجلاعم اًضيأ  نمضتي  كسفن  دوقت  نأو  قدصب  ًيظع  اًصخش  كنوك  نم  اًءزج  نإ  "

، كلخادب هلمحت  نوكت  دق  ءايتسا  يأ  نم  صلختلاو  ةيلخادلا ، كتايحل  يفطاعلا  دعبلا 
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كئطبت ةيلابلا  رومألا  كلت  عيمج  نإ  .يضاملا  نم  ةيلابلا  تاداعلا  عيمج  نع  يلختلاو 

ةيقيقحلا ةيتاذلا  ةدايقلاو  .ةمات  ةروصب  اهسفن  نع  بعتلا  نم  كتمظع  بجحتو 

لصاوتلا كلذ  لقصو  كيلب ، اي  ةيناحورلا ، كتايح  ىلع  لمعلا  كلذل  ةفاضإلاب  بلطتت 

لعأب مايقلا  ىلإ  لمعلا  يف  كرمع  تاونس  لضفأ  بهت  ثيحب  كنم  ءزج  ىلعأ  ىلإ 

". كتافو دعب  ىتح  رمتستس 

"؟ افو "

ةرم عفدنت  اهدجتس  ةايحلا ، ركفت يف  امدنعف  .ةضمو  درجم  ةايحلا  .كيلب  اي  معن ، "

نأ ديرت  فيكو  كثرإ  ركفت يف  بسانملا ل  تقولاو  .ةعيرسو  ةغص  ةضمو  ةدحاو يف 

شيعت نأ  كنك  ةقيرطلا  كلتب  .نآلا  هنكل  خألا ، كموي  يف  سيل  سانلا  كركذتي 

". ةديج ةياهنب  ىظحتس  كنأ  نم  دكأتتو  سكعلاب  كتايح 

انم دحاو  لك  نأب  تيج  حارتقا  ةوق  سوبحم يف  انأو  تمت  اًدبأ ،" اذه  ركفأ يف   "

ةركفلا هذه  تببست  دقل  . ' ةديج ةياهن  بـ' ىظحي  نأ  لجأ  نم  لضاني  نأ  هيلع 

.يرهظ ةشعرب يف 

 - لمعلا هلوح  رودي  يذلا  ام  فشتكي  انمظعم ال  فسألا ، عم  : " همالك تيج  لصاو 

مظعمف .رمألا  اذه  لايح  ءيش  يأب  مايقلل  اًدج  نسم  حبصن  نأ  ىلإ  ةايحلاو -

تاونس لضفأ  لالخ  ليلقب . مهتافو  لبق  ىوس  نوشيعي  فيك  نوفشتكي  صاخشألا ال 

يف قدصب  ةمهملا  رومألا  اًقح  نوكردي  ال  مهنإ  .ةبوبيغ  يف  اًدج  ثكلا  سي  مهرمع ،

لالخ نم  اعلا  يغتل  كرودب  مايقلاو  كتايناكمإ ، ليعفتو  ةدايقلا ، راهظإ  ةايحلا :

ريذحتب اوهجاوُي  نأ  دعب  ذئدعب ، .هيلع  حبصت  يذلا  صخشلاو  هب  موقت  يذلا  لمعلا 

لغوتلاو ةيحطسلا  رومألا  فلخ  رفحلاب  اًماين  نورئاسلا  ءالؤه  أدبي  ةكيشولا ، مهتياهن 

ةلهذم بهاوم  ىلع  اولصح  دق  مهدلوم  دنع  مهنأ  كاردإ  يف  نوءدبي  مهنإ  .اًقيمع 

نم نونكمتي  ثيحب  ةبهوملا  هذه  لقصب  ةلباقملا  ةيلوئسملا  بناج  ىلإ  ةمّيق ، تابهو 

.ةيلمعلا لالخ  مهلوح  نم  صخش  لك  ةايحب  ءاقترالاو  .مهتايح  رادم  ىلع  اهنع  بعتلا 

يأب مايقلل  ًاثك  رخأت  دق  تقولا  نوكي  اذه ، لك  هيف  نوفشتكي  يذلا  تقولا  نكل يف 

". نيزجنم مهو غ  نوتو  اذكهو  .هلايح  ءيش 

.ةبك ةمكح  بحاص  لجر  هنأ  ادب  دقل  .تيج  تلك  نم  ةملك  لكب  تثبشت  دقل 
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تاباسحو ةعيرسلا ، تارايسلاو  بصانملا ، ءارو  ىعسن  نحن  يداملا ، اعلا  اذه  "يف 

هكلت اًقح  هديرن  ام  لك  ةقيقحلا ، يف  هنأ ، ح  ةمظعلا يف  نع  ًاثحب  ةبكلا  كونبلا 

ثحبن نحن  .انلخادب  نادوجوم  هيلإ  قوتن  نيذللا  ةداعسلاو  زيمتلا  نإ  .لعفلاب 

يفاص لثم  ءايشأ  يفو  يعتجالا ، عضولا  يفو  بصنملا ، يف  أطخلا : نكامألا  يف  هنع 

.اًبارت حبصأ  دق  انم  دحاو  لك  نوكيس  كيلب ، اي  اذه ، فرعت  نأ  لبق  نكل  .ةيكلملا 

تاداهشلاو ةبيهلاو ، بصانملاو ، .يذيفنتلا  سيئرلا  بناج  ىلإ  نفدُي  عراشلا  سانكو 

ام لك  حبصتل  تربك  دق  تنك  اذإ  وه  اًقح  مهي  ام  لك  .ةياهنلا  ًاثك يف  مهت  ةيعماجلا ال 

ل كتايناكمإ  مادختساب  ةدايقلا  ترهظأ  دق  تنك  اذإو  هيلع  حبصت  نأ  كنك  ناك 

نك كلذبو  .لخادلا  نم  أدبي  هلك  اذهو  .نيرخآلا  ةايح  يف  ةيباجيإ  ةروصب  مهاست 

". عملي نأ  كيف  ام  لضفأل 

نآلا انأ  تيج ؟ اي  ، ' لعفلاب هكلت  اًقح  هديرن  ام  لك  نم ' ديدحتلاب  دصقت  اذام  "

ّيلع نكل  .يلمع  اًيئانثتسا يف  نوكأ  نألو  بصنم  نود  ةدايقلل  اًما  سّركم  كش  نود 

اهكلتمأ يف ال  انأ  .ةديدج  ةرايسو  لضفأ ، ءايشأو  ةليمج ، ةقش  ديرأ  يننأب  فرتعأ  نأ 

، ءايشألا كلت  عيمج  بلجت يل  فوس  بصنم  نودب  ةدايقلا  نأ  مهفأ  انأ  .يلاحلا  تقولا 

". نآلا اهكلتمأ  يننكل ال 

لك ةقيقحلا  ديرت يف  كنأ  دقتعأ  اًقح ال  انأ  كيلب : اي  مارتحالا ، لماكب  اذه  كل  لوقأ  "

". اهتركذ يتلا  رومألا  نم  ةدحاو 

". لعفلاب اهديرأ  يننكل  : " رارصإب تححلأ 

وه ًالعف  هديرت  ام  نأ  دقتعأ  انأ  .لعفت  ال  تنأ  ال ، : " ةدودو ةقيرطب  تيج  لاق 

، نانتمالاو اضرلا ، لثم  رعاشم  .ءايشألا  كلت  كالتما  كلخادب  اهدلويس  يتلا  رعاشملا 

كتايح ىلع  سّركملا  لمعلا  ضعب  لالخ  نم  هنأ  وه  هلوقأ  ام  لكو  .يلخادلا  مالسلاو 

دق .ةيجراخلا  كتايح  لخاد  ةيئانثتسالا  تامدقتلا  ضعب  دوقت  نأ  كنك  ةيلخادلا ،

.اهراركتب ماق  ًالوأ ،" كسفن 

ةهجو اًعيرس يف  تركف  امدنع  اًقحم ، تيج  ناك  متهالل ." اًدج  ثم  اذه  : " تركذ

لالخ نم  سيلو  اهكلت  يتلا  ءايشألا  لالخ  نم  انحاجن  فيرعتب  موقن  انملاع  .هرظن يف 

صاخشألا ددع  لالخ  نم  انمدقت  سايق  نم  ًالدب  .مهيلع  انحبصأ  نيذلا  صاخشألا 
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لصحن يتلا  تايقرتلا  ددعو  هينجن  يذلا  لاملا  ردقب  هسيقن  اننإف  مهيف ، رثؤن  نيذلا 

دق اننأو  فسألل ، أطخلا ، ءايشألا  عيمج  ىلع  زكرن  عمتجمك ، اننأ ، يل  ادب  دقل  .اهيلع 

انملاع يف  اًدج  نيثكلا  نأ  يف  بجع  ال  .يقيقحلا  حاجنلا  هلوح  رودي  ع  انلفغ 

.مونلا نم  ثكلاو  زافلتلا ، ةدهاشم  نم  ثكلاو  ماعطلا ، نم  ثكلاب  مهسفنأ  نووادي 

.اًدبأ ءادعس  انلعجت  نل  فادهأ  ءارو  ىعسن  نحن 

يموتو انأ  ينلوان  نيب  تيج ، حضوأ  ةليمج ،" ءايشأ  كالتما  بيع يف  كانه  سيل  "

"؟ كيلب اي  كلذ ، هينعي  ام  فرعت  له  .لجلل  بحُم  انأف   " .هايم تاجاجز 

". تيج اي  فرعأ ، ال  "ال ،

.ةليمج ءايشأب  اًطاحُم  نوكأ  نأ  ًاثك  بحأ  انأ  .لجلا  بحي  اًصخش  ينعي  هنإ  "

.عاونألا دوجأ  نم  هلوانتأ  يذلا  ماعطلا  .لوألا  زارطلا  نم  عجتنملا  اذه  يف  ثاثألاف 

اًمازتلا تمدق  ليوط ، تقو  ذنم  .كرويوين  رجاتم  ىقرأ  نم  أت  اهيدترأ  يتلا  سبالملاو 

". اًيرث تحبصأ  ءالاب ، ترعش  يننألو  .يملاع  ىوتس  ةايحلا  يضملاب يف 

.ةثك ًالاومأ  كلت  كيلدت  اصخأ  نأ  نم  اًئجافتم  هتلأس ، يرث "؟ تنأ  "

نحن .انه  يننودعاسي  نيذلا  نيدعاسملا  نم  اًدج  بك  قيرف  يدلف  .كيلب  اي  معن ، "

لئاه ددع  بيردتب  موقنو  .ىرخألا  تاعمتجملا  ةمدخل  ةيعرف  بتاكم  ةسمخ  كلت 

عجتنملا اذه  نإ  .ةيحصلا  ةنهملا  هذه  يف  اولخدي  نأ  نوديري  نيذلا  صاخشألا  نم 

"، هيلإ بهذأ  ناكم  يأ  لجلا يف  يعم  رفاسي  اذكهو  .ةيلاملا  ةيرحلا  ينتحنم  يلعأو 

قشعأ انأف  .ةايحلا  يف  ءايشألا  لضفأ  بحأ  انأ   " .ةزكرملا هتقيرطب  تيج  لصاو 

ةمعطألا رخفأ  لوانتأو  .زاجإ  يف  ةحرم  نكامأ  ىلإ  رفاسأ  انأو  .ةعئارلا  ىقيسوملا 

تسل انأ  .هيلع  انأ  ام  تسيل  ءايشألا  كلت  حاتفملا : كيلإ  نكل   " .ةزمغب فاضأ  ةيحصلا ،"

كلذل ناسنإ ، انأ  ًالهم ، يه . ينكلت  نأ  اهل  حمسأ  الو  اهكلتمأ  انأ  .اهنم  يأب  اًطبترم 

سيل هنأب  اًما  اًحضاو  نوكأ  نأ  ديرأو  .عئار  روعشب  ىظحأ  ينلعجت  ةليمجلا  ءايشألا 

ال يننكل  .لضفأ  ةلحرلا  لعجي  اذه  ةليمج -  ةيجراخ  ةايح  كالتما  يف  بطخ  كانه 

ام لّكشي  امدنع  تالكشملا  يف  ًالعف  سانلا  عقي  .يسفن  فيرعتل  اكلتمم  مدختسأ 

". اعلا مهتيوهو يف  مهتيصخش  ساسأ  هنوكلت 

"؟ اذامل "
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ةليمجلا ءايشألا  بحأ  انأ  كلذل  .مهسفنأ  اورسخ  ءايشألا ، كلت  اورسخ  اذإ  مهنأل  "

موي لك  نم  ديفتسأ  انأ  .اهل  اًدبع  تسل  يننكل  .اعلا  اذه  اهمدقي  يتلا  ةيداملا  عتملاو 

ثأتلاو .هكلتمأ  ثكب م  مهأ  هيلع  حبصأ  يذلا  صخشلا  نكلو  .اهسفن  ةايحلا  رّدقأو 

يذلا اجيإلا  جذومنلا  لالخ  نم  يننوبحي  نمو  المعو ، المز ، ىلع  هكلتمأ  يذلا 

اذإ كيلب ، اي  ةبسانملابو ، .اهينجأ  يتلا  دوقنلا  ةيمك  نم  ةبسنلاب يل  ثكب  مهأ  همدقأ 

ميظعلا ءيشلاو  ميظع -  لمعب  مايقلا  نع  دعتبتسف  ةولا ، ينج  ىلع  كزيكرت  ناك 

". لاملا نم  اًديزم  ينجت  كلعجيس  يذلا  وه  هسفن 

". متهالل ثم  ًالعف  اذه  .متهالل  ثم  اذه  : " تبجأ

مازتلاب أدبا  اًيئانثتسا  بصنم  نود  اًدئاق  حبصت  ل  وه : كيلع  هحرتقأ  ام  لك  "

يّمنت نأ  نكمملا  نم  سيل  هنأ  وه  راسلا  ربخلا  .اًيئانثتسا  اًصخش  حبصت  نأب  يقيقح 

ىلع لمعلا  نذإ  .يجراخلا  كملاع  يف  لثتملا  ومنلا  ىرت  نأ  نود  يلخادلا  كملاع 

". دحاو مقر  ةمهملا  اًقح  وه  كسفن 

بلطتم ةزاتمم  ةيلخاد  ةايح  ءانب  نأ  ىلع  ديكأتلا  كلذ  عسل  ًاليلق  اًئجافتم  تنك 

ناقتإلا ةيمهأ  ركذت  لعألا  بتك  مظعم  .يملاعلا  ىوتسملا  تاذ  ةدايقلل  يساسأ 

.لمعلا حاجنلاب يف  قلعتي  هنأ  اًقلطم  ركفأ  انأ   كلذل  رصتخم ، لكشب  طقف  يصخشلا 

فوس ظقيتست ، نأب  كلخادب  ةنكاسلا  ةيرطفلا  ةدايقلا  ةوقل  حمستو  لصت  امدنع  "

اًصخش حبصتو  ةيقيقحلا  كتعيبطل  ككاردإ  ومنت يف  امدنعو  .هسملت  ءيش  لك  لوحتي 

ةجرد ىلإ  عفترت  نأ  الإ  نيرخآلا  عم  كتالعافت  عسي  نل  ةعورو ، اًعادبإو ، ةقث ، كأ 

". ةمظعلا نم  اًيلك  ةديدج 

نم ديزملاو  اردقب ، ناإلا  نم  ديزملا  كلتمأ  امدنع  .يقطنم  اذه  : " تفرتعا

موقأ نأ  يقطنملا  نمف  رارصإلا ، نم  ديزملاو  يفادهأ ، قيقحت  يف  ةرباثملل  ةعاجشلا 

موقأ ءيش  لك  حبصأ  صخشك ، لضفأ  تحبصأ  لك  .ةعئار  جئاتن  ىرأو  شهدم  لمعب 

". لضفأ هب 

اي لضفأ ، اًصخش  حبصت  نأب  ًاثك  قلعتي  ال  فدهلا  ةددعتم ، قرطب  نكل  .معن  "

نم ًالدب  ركذتلاب  قلعتت  ةيقيقحلا  ةلاسرلا  .تنأ  ك  زاتمم  ةقيقحلا  يف  تنأ  .كيلب 

". سحتلا
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". كمهفأ يننأ  نم  اًدكأتم  تسل  "

ال هنأل  سحتلاب ، قلعتت  ال  ةيتاذلا  ةدايقلا  نإ  .تنأ  ك  زاتمم  تنأ  : " تيج ررك 

مث يلخادلا  كدئاق  ركذت  .ركذتلاب  كأ  قلعتت  اهنإ  .كعم  بطخ  يأ  ةقيقحلا  دجوي يف 

صخشلا عم  لصاوتلا  ةداعإب  ًاثك  قلعتت  ةيتاذلا  ةدايقلا  .موي  لك  هعم  كتقالع  ديطوت 

". ةيقيقحلا كتعيبط  عم  لبق ، نم  هيلع  تنك  يذلا 

"؟ تيج اي  ةيقيقحلا ، يتعيبط  ام  "

دق عمتجملا  نكي  اًدج ،  ًاغص  تنك  امدنع  .ًاغص  ًالفط  تنك  امدنع  اهتفرع  دقل  "

مايقلا ىشخت  نكت  اهنيح ،  .كسح  دمختو  كغوبن ، تبكتو  كمالحأ ، ركنت  نأ  كملع 

لفطك .هيلع  تنأ  ام  كنوكل  اًما  حاترت  نأو  ةديدج ، ءايشأ  ملعتو  تافزاجملا ، ضعبب 

لازت ال  تنكو  .كلخادب  ةيرطفلا  ةدايقلا  تاردقل  قمعب  اًيعاو  لازت  ال  تنك  غص ،

ةايحلا شيعتو  ةميظعلا ، رومألا  كردتو  ةمالع ، كرتت  كتايح   ةوعدل  اًظقيتم 

ثأتلا كلوح يف  نم  اعلا  أدب  عيظف : ءيش  ثدح  تربك ، امدنع  نكل  .ةقلأتم  ةرماغمك 

.كيف ام  لضفأ  نع  كداعبإ  يف  عمتجملاو  كنارقأو ، كيدلاو ، ةجمرب  تأدب  .كيلع 

تاعلطتلاب يفتكت  نأ  .كتيؤر  تفخت  نأ  .اًيلصأ  نوكت  الأ  دشحلا  لئاسر  كتملع 

". كمايأ ةغصلا يف 

: ةيرطفلا وق  ةداعتسا  ديرأو  .تيج  اي  هلوقت ، ام  عم  قفتأ  انأ  ، " اًسمحتُم تلق 

اًمدختسم تفضأ ، هتدجو ،" م  لضفأ  هسملأ  ام  لك  كرتلو  ثأتللو ، ةدايقلل ، وق 

.انآ نم  اهتملعت  يتلا  تلكلا  ضعب 

ةيؤر نك  ثيحب  جراخلا ، ىلإ  لخادلا  نم  ةعبانلا  ةدايقلا   - ةيصخشلا ةدايقلا  "

تنك ك  فسألا ، عم  .كيلب  اي  مئادلا ، زيمتلاب  صاخلا  يوونلا  ضمحلا  يه  كتمظع -

ىلع ةأفاكم  عضن  نأ  انيسن  دقل  .مويلا  اع  يف  ةدوقفم  ةميق  لعفلاب  هذه  لوقأ ،

عيمج ىقترا  اذإ  هنأ  انيسن  دقل  .ةدايقلا  ناقتإ  ىلإ  لوصولل  ةليسوك  اذلا  ناقتإلا 

، نورعشيو نوركفي ، يتلا  ةقيرطلا  يف  ٍقار  ىوتسم  ىلإ  ام  ةمظنم  يف  صاخشألا 

هذه هب  متهن  ام  لك  .يملاع  ىوتسم  ىلإ  اًيئاقلت  ةسسؤملا  يقترت  فوس  اهب ، نوفرصتيو 

.ءايشألا نم  ديزملاو  .لاملا  نم  ديزملاو  .بصانملا  نم  ديزملا  يجراخلا . اضرلا  وه  مايألا 

.انسفنأ ناسحتسا  نم  ًالدب  انلوح  نم  عمتجملا  ناسحتسا  ىلع  لوصحلل  ةممصم  اهلك 
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". انبهاومو انتقول  رادهإ  نم  هل  اي 

وأ بصانملا  يف  أطخ  اًئيش  كانه  نإ  لوقت  ال  تنأ  نكل  ، " دكأتأ ل  طقف  تلأس ،

"؟ حيحص ةليمج ، ءايشأ  ىلع  لوصحلا  وأ  ةولا  ينج 

اي قالطإلا ، ىلع  رومألا  هذه  أطخ يف  دجوي  ال  تلق ، لثم  : " ةئداه ةربنب  تيج  ركذ 

نع ينغتست  تظنملا  نأ  ينعت  ال  بصنم  نودب  ةدايقلا  ةفسلف  نإ  رظنا ، .كيلب 

مهأ نم  اًدحاو  نإ  لوقي  نم  لوأ  نوكأسو  .ةمات  ىضوف  ىلإ  يدؤيس  اذه  .بصانملا 

ىرخألا تايولوألا  نم  ةعومجم  كانه  نكل  .ةلهذم  حابرأ  قيقحت  وه  لعألا  فادهأ 

ةمضق ذخأو  ةلواطلا  ىلع  هكاوف  نحص  نم  ةحافت  طاقتلاب  اهدعب  تيج  ماق  اًضيأ ."

، ةياهنلا يف  : " لمكأ مث  بابش ." اي  مكل ، ولحي  ام  اوذخ  مكلضف  نم  : " مركب رصأ  مث 

ال هنإ  .صخشك  كل  ةداعسلا  وأ  ام  ةمظنمل  ةمظعلا  بلجي  ال  رورغلا  ءارو  يعسلا 

انه ىلإ  نوتأي  مهنإ  .عجتنملا  اذه  يف  انه  تاريدرايلملا  ضعب  تلباق  دقل  .اًقح  لعفي 

ةرتف دعبو  .ثدحتلا  يف  أدبن  . Patek Philippe تاعاسو  Zegna تارتس نيدترم 

لاومألا نإ  .ءادعس  اوسيل  مهتلباق  نيذلا  ءايرثألا  صاخشألا  مظعم  .يعم  نوحتفني 

ىهتنم ةقيقحلا يف  مهنكلو يف  .ءايرثألا  مظعم  هكلت  يذلا  ديحولا  ءيشلا  يه  ةثكلا 

يأ يف  ةردنلا  هنإ  لاومألا ؛ يف  صقن  درجم  سيل  رقفلاف  .رمألا  يف  ركفأ  امدنع  رقفلا ،

مارتحا مهصقني  ةعفترملا  ةيفاصلا  ةميقلا  باحصأ  صاخشألا  نم  اًدج  ثكلاو  .ءيش 

". يلخادلا اضرلاو  ةيدسجلا ، ةحصلاو  ةيهافرلاب ، ساسحإو  تاذلا ،

.ةحافت طاقتلال  يدي  دمأ  انأو  تلق  تيج ،" اي  ةديفم ، ىؤر  نم  اهل  اي  "

اًصخش ًالوأ  نك  ًيظع ، اًدئاق  حبصت  ل  هنأ  وه  كل  يحارتقا  نإف  ببسلا  اذهل  "

ثأتلاو نيرخآلا  ةدايق  ىلع  اًرداق  حبصتس  طقف  اهنيح  .كيلب  اي  كسفن ، دق  .ًيظع 

، لخادلا نم  أدبا  .همدقت  يذلا  يوقلا  جذومنلا  قيرط  نع  كلوح  نم  نيدوجوملا  ىلع 

جئاتن هل  يلخاد  ثدح  يه  ةمظعلا  نأ  ركذت  .ةيجراخلا  رومألاب  طقف  لفتحت  ةفاقث  يف 

حاجنلا يه  ةنومضملا  ةجيتنلا  نوكت  يلخادلا ، كدئاق  ظقوت  نأ  درج  .ةيجراخ 

." يملاعلا

.ودبي ام  ىلع  قيمع  كفت  اًقراغ يف  ةظحلل ، تيج  فقوت 

اًبوتكم ناك  اذام  نمخ  .سمألاب  هيدلاو  عم  ىلعألاب  معطملا  لخدي  ًالفط  تيأر  دقل  "
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"؟ هصيمق ىلع 

". ربخأ : " هنم تبلط 

نإ . ' اًعئار تدلُو  دقل  ' كيلب ؟ اي  ًاليمج ، اذه  سيلأ  . ' اًعئار تدلُو  دقل  اًبوتكم ' ناك  "

يتلا ةحجانلا  غ  ةايحلا  مظعمو  صاخشألا  هب  موقي  يذلا  يداعلا  لمعلا  مظعم 

عم لصاوتلا  اودقف  دق  صاخشألا  مظعم  نأب  فسؤملا  عقاولا  نم  أت  سانلا  اهشيعي 

.هتحافت نم  ىرخأ  ةمضق  ذخأ  نيب  ةكحضب ، تيج  ركذ  "، ' مهتعور '

". اًدج يقيقح  اذه  ، " ًستبُم يموت ، ركذ 

تايناكمإو بهاوم  كلت  نحن  .هلخادب  ةمظعلا  كلت  مويلا  انم  يح  صخش  لك  "

ىلع نودئاز  صاخشأ  دجوي  .انثتسا ال  لكشب  قلأتلاب  انل  حمستس  اهجارختسا  مت  اذإ 

انينُب دق  مهب  انسفنأ  طيحن  نيذلا  صاخشألا  عيمجو  يموتو ، انأو ، تنأ ، .بكوكلا  اذه 

ككشتن يف ىتح  خم  ليسغل  انضرعت  اننأل  نكل  .رهابلا  حاجنلا  لجأ  نم  انقلُخو  دوقنل 

انساسحإ اندقف  دقف  ةبك ، اًمالحأ  ملحن  نأ  نم  ًالدب  اًراغص  ىقبن  نأ  انملعتو  انتعور 

ام لضفأ  انفد  دقل  .ةيرهوجلا  انتعيبط  عم  ًالعف  لصاوتلا  اندقف  دقل  .اًقح  نوكن  ن 

فرتعأ .كيلب  اي  اًعئار ، تدلُو  دقل  .فوخلاو  كشلاو ، ةقثلا ، مدع  نم  تاقبط  تحت  انيف 

.يدي عفصو  ءاوهلا  هدي يف  عفر  نيب  تيج  فته  ةقيقحلا "! كلتب 

يباجيإ اناك  دقل  .صخشلا  نيذه  عم  دجاوتلا  تببحأ  دقل  .ةثالثلا  نحن  انكحض 

نأ ةدايقلا : هلوح  رودت  م  ءزج  اذه  نأ  دقتعأ  .يعقاوو  ناإلاب ، ئلتممو  اًدج ،

ىلع بتُك  لثم   - مهنأب سانلا  كذتو  .مهسفنأ  لايح  نسحتب  نورعشي  سانلا  لعجت 

.قحب نوعئار  لفطلا -  كلذ  صيمق 

يفو لمعلا  عفترملا يف  ءادألل  رسلا  وه  اذه  .كلخادب  دئاقلا  ىلع  فرعتلاب  أدبا  كلذل  "

نود نيرخآلا  ةدايق  نولواحي  نيذلا  لعألا  لاجر  ددع  لهذملا  نم  .ةيصخشلا  كتايح 

ال مهنأل  مهتادوهجم  مدتب  ًتح  نوهتني  اذكهو  .مهسفنأ  ةدايقب  ًالوأ  اوءدبي  نأ 

.ةيصخشلا مهزجاوحو  ةيبلسلا ، مهتايكولسو  ةديقملا ، مهتادقتع  نوكسمتي  نولازي 

كتيصخشو اًضفخنم ، كتاذل  كمارتحا  ناك  اذإو  .كعم  كتيصخش  لمحت  بهذت ، نيأ 

.ميظع ءيش  ثدحي  نلو  كلمع ، هلعف يف  لواحت  ام  مهي  الف  فوخلاب ، ئلتو  ةفيعض ،

نم .ةلهذم  جئاتن  ثدحت  فوسف  كلخادب ، يلاثملا  ءزجلا غ  هطت  تأدب يف  اذإ  نكل 
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اهنإ .اًدحأ  رظتنت  ال  ةايحلا  نأل  .كيلب  اي  مويلا ، نم  كسفن  ىلع  لمعلا  أدبا  كلضف 

هلعف بجي  ام  دغلا  ىلإ  لجؤت  .اهنود ال  وأ  كتدعاس  حرملا  اهقيرط  ةعرسم يف  يض 

دعاوقلاو يراصتخا  ىلإ  ينبلجي  م  .ةقيقحلا  يه  هذه  .دغلا  أي  ال  دق  .مويلا 

". ةدايقلا ثيدحل  خألاو  عبارلا  أدبملا  اذهل  سمخلا 

". تيج اي  كراصتخا ، بقرتأ  تنك  ، " ةداعسب تلق 

ناقتإلاو ةيصخشلا  ةدايقلاو  ، SHINE وه راصتخالا  : " ةطيسبلا تيج  ةباجإ  تءاج 

". ةيساسأ رومأ  ةسمخ  لوح  نارودي  اذلا 

". عئار "

ةيلخادلا كتايح  يمنتو  يلخادلا  دئاقلا  ظقوت  سمخلا ل  راكفألا  هذه  ىلع  لمعا  "

، لضفألا حبصي  ل  فرتحم  يضايرل  ةيمويلا  نيرتلا  لثم  اًما  .كيلب  اي  موي ، لك 

شيعلا نم  اًموي  عبرأ  لوأ  نإ  .كتالاح  لضفأ  حبصت يف  ل  اًيموي  نرمتت  نأ  بجي 

". بعصألا نوكت  فوس  دعاوقلا  هذهل  اًقفو 

"؟ اذامل "

.ةديدج تاداع  تيبثت  ةيلمعب  ر  فوس  كلت ، ةيئدبملا  لّوحتلا  ةرتف  لالخ  هنأل  "

تايكولسلا نع  ىلختتو  ءايشألاب  مايقلل  ةحيرملاو  ةدقلا ، قرطلا  نم  صلختت  فوس 

، اًموي عبرأ  لوأ  لالخ  .يصخشلا  ناقتإلا  ىلإ  كدوعص  مدخت  دعت  يتلا   ةقباسلا 

حيتافم طبض  ةداعإب  موقت  نيب  كخم  ليصوت  ديعتو  ةديدج  اًطاأ  عضت  فوس 

ةبعص نوكت  فوس  .جاعزإلاب  ةئيلمو  رتوتلل ، ةببسُم  ةيلمع  اهنإ  .ةيلخادلا  مكحتلا 

اذكه سيل  رمألا  نكل  .أطخ  ءيش  دجوي  هنأب  ركفت  نأ  يعيبطلا  نم  كلذل  .ةكبرُمو 

نإ .ةيلاثم  ةروصب  سي  ءيش  لك  عقاولا ، .بسحف يف  ومنتو  غتت  تنأ  .قالطإلا  ىلع 

فرصتلل لضفأ  اًقرط  أدبت  نأ  لبق  مطحتت  نأ  دب  شيعلاو ال  كفتلل  ةقباسلا  كتاداع 

". جامدنالاب

يغتلا نأ  تملعت  دقل  .تيج  اي  رومألا ، هذه  نم  ضعب  نع  ياو  ينثدح   دقل  "

". اًقح دوقأو  .وأ  نأ  ديرأ  تنك  اذإ  ثودحلل  جاتحي  لطعتلا  اذه  نكل  ًالطعت  ببسي 

كتاذ مدت  ربتخت  فوس  يصخشلا ، ىوتسملا  ىلع  عسوتت  امدنع  .اًدج  حيحص  اذه  "

". ةقيقحلا اًدج يف  زيمم  ءيش  مدتلا  نكل  .ةدقلا 
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"؟ اًقح : " هتلأس

قرط رهظت  نأ  لبق  اهنم  صلختلاو  شيعلل  ةدقلا  قرطلا  مدت  بجي  .ديكأتلاب  "

كمدخي دعي  م   صلختلاو  هطتل  جاتحت  تنأ  .فرصتلاو  كفتلل  لضفأو  ةديدج 

". لضفأ ءيش  لخدي  ىتح  ةحاسم  رفوتت  نأ  لبق 

يتلا ةديجلا  ءايشألا  ىلإ  مدقتلا  نأ  ربخأ  دقل  .اًضيأ  كلذ ، ياو  ينملع   دقل  "

". انديقت يتلا  ةدقلا  لكايهلا  عيمج  رايهنا  نود  ثدحي  نأ  نك  انرظتنت ال 

تايكولسلاو تادقتعملا  جمدنت  نأ  لبقو  .ذ  صخش  جلزتلا  لطب  نإ  اًنسح ، "

حنما كلذل  .للحتت  نأ  ةدقلا  تايكولسلاو  تادقتعملا  جاتحت  ةنسُحملاو ، ةديدجلا 

َّدحت .كيلإ  ةبسنلاب  ةيعيبط  ودبت  ل  لقألا  ىلع  اًموي  عبرأ  سمخلا  دعاوقلا  هذه 

!" ملستست .اًموي ال  عبرأ  لوأ  سحب يف  كسفن 

". اًموي عبرألا  يدحت  .كلذ  ينبجعأ  دقل  "

مايقلا ةيمهأ  بناج  ىلإ  موعدملاو -  يقيقحلا  يغتلا  عنصل  حيتافملا  دحأ  هنإ  "

طقف كّدعُتس  يتلا  ةمخضلا  تانيسحتلا  نم  ًالدب  موي ، لك  ةتباثو  ةغص  تانيسحتب 

". لشفلل

جئاتن ىلإ  تقولا  رادم  ىلع  يدؤت  ةغصلا  ةيمويلا  تانيسحتلا  : " رخفب تركذ 

". ةرهبم

جئاتن ىلإ  ةغصلا  تاراصتنالا  مكارتت  .اًديج  رمألا  تمهف  دقل  .معن  : " تيج مستبا 

". تقولا رورم  عم  ةبك 

"؟ SHINE ةملك زمرت  اذام  ىلإ  نذإ  "

ًاثك قلعتت  ةدايقلا  نإ  .حوضوب  ىرت  نأ  يأ   See Clearly ةرابع ىلإ  زمري   S فرح "

ليم هيدل  انم  لكو  .هكاردإ  بويع يف  هيدل  انم  لك  .حوضوب  كفورظو  كعاضوأ  ةيؤرب 

ىرن ام  ًاثك  نحن  .ةديِقملا  تادقتعملاو  ءايمعلا  عقبلا  نم  رومألا  ىلإ  رظنلل  يرطف 

بويعلا هذه  نإف  اذكهو  .ةصرفلا  تاسدع  نم  ًالدب  فوخلا  نويع  لالخ  نم  فقاوملا 

لك نأ  وه  كيلب ، اي  كيلع ، هحرتقأ  ام  .طسوتملا  ىوتسملا  دنع  قلاع  انلعجت  انكاردإ  يف 

.ةقيقحلا هارن يف  ام  وه  سيل  هارن  اننأ  دقتعن  ام  نوكي  ثيح  قطانم  هيدل  انم  دحاو 

اذلا ل يعولا  ةيمنتل  بولطملا  يلخادلا  لمعلاب  موقي  اًصخش  دجت  نأ  ردانلا  نمو 
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.انب ةصاخلا  ءايمعلا  عقبلا  ةيؤر  ىلع  نيرداق  نحن غ  .عقاولل  ئطاخلا  هروصت  كردي 

". هفرعن ام ال  لهجن  نحنو  .هيلع  نحن  امل  اًقفو  نكل  وه  سيل ك  اعلا  ىرن  نحن 

.هملعتأ ا  ئجافتم  انأو  تلأس ، "؟ حوضوب عقاولا  ىري  انمظعم ال  داج ؟ تنأ  له  "

، موي لك  لمعلا  ىلإ  بهذت  امدنع  كنإف  كشلاو ، فوخلاب  اًئلتمم  تنك  اذإ  .ديكأتلاب  "

ومنلا صرف  تّوفت  فوس  .ةيجراخلا  كفورظ  ىلع  ةيلخادلا  كتلاح  ضرعت  فوس 

نيرخآلا يف  اًيباجيإ  ثأتلا  ىلع  كتردق  يف  ككشتت  فوس  .بتكلا  رجتم  يف  حاجنلاو 

ثدحي فوس  .رهدزت  سيلو ل  ةايحلا  ديق  ىلع  ىقبت  لمعت ل  فوس  .قرف  عنصو 

ببسب نكل  لمعلا  يف  ًالعف  رومألا  اهب  ست  يتلا  ةقيرطلا  ببسب  سيل  اذه -  لك 

.يصخشلا كقايس  لالخ  نم  عقاولا  اهب  جلاعت  يتلا  ةقيرطلاو  ةيلخادلا  كتايح  ةعيبط 

جاجز تاذ  ةذفان  ركفت يف  نأ  يه  كعم  هكراشأ  ام  ًالعف  مهفت  ل  قرطلا  ىدحإ  نإ 

اهنإ .ءيش  لك  اهلالخ  نم  ىرن  نولم  جاجز  تاذ  ةذفان  هيدل  انم  دحاو  لك  .نولم 

". ةيجراخلا براجتلا  عيمج  هلالخ  نم  ىرن  حشرم  درجم  نم  كأ  تسيل 

ةذفانلا هذه  تعنُص  ءيش  يأ  نمو  : " هعمسأ تنك  م  اًما  لوهذم  انأو  تلأس ،

"؟ تيج اي  نولملا ، جاجزلا  تاذ 

كل اهملع  يتلا  شيعلا  قرطو  دعاوقلاو ، تادقتعملا ، عيمج  نم  ةعونصم  اهنإ  "

يهو .كتدالو  ةظحل  ذنم  كليكشتب  ماق  رخآ  رثؤم  لكو  كنارقأو ، كوسردمو ، كادلاو ،

لك نمو  كتايح  مهتلباق يف  نيذلا  صاخشألا  عيمج  عم  هتيرجأ  ثيدح  لك  نم  لكشتت 

فيكو اعلا  سي  فيك  نع  كسفنل  اهتجّور  ةصق  تعنص  رومألا  هذه  لك  .ةبرجت 

نحن امل  اًعبت  هارن  اننكل  وه  اعلا ك  ىرن  نحن ال  ركذت ، .هيف  رهظت  نأ  كيلع  بجي 

كتايح حبصتسف  ىضوفلاب ، ةئيلم  نولملا  جاجزلا  تاذ  كتذفان  تناك  اذإ  كلذل  .هيلع 

نأ كنك  'ال  لوقي : دقتعم  اهيف  نولملا  جاجزلا  تاذ  كتذفان  تناك  اذإو  .ةيوضوف 

اذكهو دقتعملا ، كلذ  عم  ةيشتم  عبطلاب  كلاعفأ  حبصتسف  نذإ  ، ' بصنم نود  دوقت 

يوتحت نولملا  جاجزلا  تاذ  كتذفان  تناك  اذإ  .بصنملا  كصقني  ناك  اذإ  دوقت  نل  تنأ 

لمعلا ال مظعم  وأ '  ' ةقثلاب نيريدج  اوسيل  صاخشألا  مظعم  نأ ' ىلع  رصت  ةدعاق  ىلع 

ةيتاذلا تاسفتلا  هذه  عم  ىشتي  ثيحب  اًدّيقم  ككولس  نوكيسف  نذإ  ، ' هنم ىزغم 

اذام كيلب : اي  دجب ، اهل  اًقفو  لمعت  ةبكلا ل  ةركفلا  كيلإ  نكل  .يجراخلا  اعلا  نع 
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نيب تيج  لأس  قالطإلا "؟ ىلع  ةحيحص  غ  كسفنل  اهربخت  يتلا  ةصقلا  تناك  ول 

.ةقيدحلا يسرك يف  ىلع  سلج 

". كلذ قيدصت  بعصلا  نم  : " تلداج

ريوطت لوح  رودت  ةدايقلا  نأ  ةركف  ىلع  اًحتفنم  َقبا  كلضف  نم  : " اًتماص تيج  لظ 

يف عضو  .ككفت  ةقد  لوح  ماظتناب  كفتلاو  اذلا  يعولا  نم  ةعفترم  تايوتسم 

تادقتعملا ماظنل  تاساكعنا  درجم  الإ  تسيل  ةيمويلا  كراكفأ  نأ  ةطاسبب  كرابتعا 

ىرخألا تارثؤملا  عيمج  اًضيأ  كلذكو  كوسردمو  كنارقأو  كادلاو  كلخادب  هجمرب  يذلا 

". ككاردإ تلكش  يتلا 

عمتجملا يف  جامدنالا  تملعت  دق  يننأ  دقتعأ  انأ  .اًما  ةيروث  رومأ  اهنإ  : " تظحال

نحنو تادقتعملا ، نم  ةنيعم  ةعومج  لوبقلا  ىلع  انفيكت  دقل  .ةنيعم  كفت  ةقيرطب 

". ةيقيقح اهنأب  رعشن  اننأ  ةجردل  اًدج  ًاثك  اهيف  ركفن 

، اًركش ، " يموت لاق  .هيفتك  كيلدت  أدب يف  .يموت  هاجتا  يشمو يف  ةعرسب  تيج  فقو 

". اذهل جاتحأ  تنك  .يخأ  اي 

مظعم  " .ةغصلا ةيدهلا  هذه  قباسلا  هذيملتل  مدقي  وهو  ثدحتلا  تيج  لصاو 

راكفألل يعو  نود  اًراركت  الإ  سيل  ةقيقحلا  هنإ يف  .عقاولا  ًاكفت يف  سيل  سانلا  كفت 

ةقيقح هذهو   - انمظعم نإ  .اًراغص  ًالافطأ  اوناك  نأ  ذنم  اهب  نوهوفتي  اوناك  يتلا 

انيقبت ةفسؤملا  ةقيقحلا  كلتو   " .اًددجم تيج  ررك  قدصب ،" عقاولا  نوري  ال  ةفسؤم -

ركفت ىتح  تقلُخ  دقل  .ةيصخشلا  انتايح  يفو  لمعلا  يداعلا يف  ءادألا  لخاد  سوبحم 

". فوخلا نويعب  ىرتو  ئيس  لكشب  ركفت  نأ  نم  ًالدب  ةيناكمإلا  نويعب  ىرتو  قلأتب 

هذه ىلإ  اًبيعم  نوكي  دق  ةيجراخلا  عاضوألل  اردإو  يكفت  نأ  لبق  نم  كردأ   "

يفورظ اهب  ىرأ  تنك  يتلا  ةقيرطلا  نأ  ةركف  نم  قدصب  مودصم  انأو  تبجأ  ةجردلا ،"

نم ًالدب  يسفنل  اهربخأ  تنك  ةيصخش  ةصقو  يلخاد  ينهذ  حشرمل  اًساكعنا  نوكت  دق 

.ةقيقحلا رومألا يف  اهيلع  تناك  يتلا  ةقيرطلا 

.ككفت ةيمهأ  ىدم  فرعت  نأ  بجي  .كيلب  اي  انمظعمل ، ةبسنلاب  عضولا  وه  اذه  "

كراكفأو .هيلع  زكرت  م  ديزم  ىلع  لوصحلاب  ديقم  تنأ  .كعقاو  قلخي  ككفت  نإ 

نكل ةيجراخلا  قئاقحلا  سيل  ةايحلا  يفو  ةدايقلا  يف  انقوعي  امو  .كتافرصت  عفدت 
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.فورظلا كلت  هجو  يف  ذئنيح  اهب  فرصتن  يتلا  ةقيرطلاو  كفتلل  ةيلخادلا  انطاأ 

قارتخا نمضتت  ةيقيقحلا  ةدايقلا  نإ  .كب  ةصاخلا  لشفلا  جمارب  نع  ىلختت  نأ  بجي 

." كحورل ةوقلا  طاقن  ىلعأ  لوخدلا يف  نم  نكمتت  ثيحب  كلقع  دويق 

"؟ ةينهذلا يزجاوح  قارتخا  أدبأ يف  طبضلاب  فيك  نذإ  "

نأ بجي  .لطبلا  لثم  كفتلا  أدبت يف  نأ  بجي  يضايرلا ، هيبشت  ىلإ  ةدوعلاب  ًالوأ ، "

نأ مهفت  نأ  ينعي  اذهو  .كلقع  اهريدت يف  يتلا  راكفألا  نع  ةلماكلا  ةيلوئسملا  لمحتت 

ضعب لعألا يف  لاجر  أزهي  .ةيبلسلا  راكفألا  نم  ةدحاو  ةركفل  ىتح  عستي  كلقع ال 

اذه نأ  كنوربخيسو  اهنأش  نم  نوللقي  مهنإ  .ةيباجيإب  كفتلا  ةركف  نم  نايحألا 

لمع يأ  ةجيتن  نإ  عبطلاب ! ناكم  هل  هنكل  .لعألا  لاجم  ناكم يف  هل  سيل  موهفملا 

ةر نوكي  هذختت  ءارجإ  لكو  .هب  لمعي  صخش  لكل  يعيمجتلا  كولسلا  ةجيتن  يه 

.كجئاتن كيطعي  ككولسو  ككولس  دوقي  ككفت  نأ  وه  كلذب  هدصقأ  ام  .ام  ةركفل 

ىوتسملا يذ  كفتلل  ةجيتن  هنأ  حضاولا  نم  يملاعلا  ىوتسملا  اذ  لمعلا  نإف  كلذل 

". يملاعلا

يف ودبي  رمألا  : " اهعمسأ تنك  يتلا  راكفألا  ناضتحا  يف  تأدب  نأ  دعب  تفرتعا ،

". تيج اي  ةطاسبلا ، ىهتنم 

بذتجت يتلاو  كلقع  لخاد  ةموثرج  دوجو  هبشي  ةيبلس  ةدحاو  ةركف  دوجو  نإ  "

.ىودعلاب بيُصأ  دق  هلقع  نوكي  صخشلا ، فرعي  نأ  لبقو  .ميثارجلا  نم  ديزملا  اهيلإ 

ام لك  ةيؤرب  أدبيو  .رشابم  لكشب  ركفي  نأ  عيطتسي  الو  .حوضوب  ىري  نأ  عيطتسي  الو 

نع ثحبي  هلعج  ببستت يف  ىودعلاب  ةباصإلا  .حيحص  وه  ام  لك  لباقم  ئطاخ  وه 

، راكتبالا نع  فقوتلا  ىلع  هربجي  ضرملا  كلذ  .لولحلا  ميدقت  نم  ًالدب  تالكشملا 

نأ نم  ًالدب  ةيحضلا  لثم  فرصتي  هلعجي  ضرملا  .هتمظع  راكنإو  زيمتلا ، نع  ماجحإلاو 

ةيبلس ةركف  دوجو  فرت  لمحتت  نأ  ىلع  ردقت  نل  ةحارصب  تنأ  .ةداقلا  لثم  يدؤي 

". بصنم نودب  ةدايقلاب  تمزتلا  اذإ  ةدحاو 

"؟ ضرم يبلسلا  كفتلا  نأ  حرتقت  له  "

نوكي امدنع  .ميلس  غ  لقع  ىلع  ةحضاو  ةمالع  هنإ  .كيلب  اي  عبطلاب ، كلذك  هنإ  "

اًظقيتم نوكتو  .بئاوشلا  نم  ةيلاخ  نولملا  جاجزلا  تاذ  كتذفان  نوكت  ًيلس ، كلقع 
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نورخسي نيذلا  صاخشألاو  .هيلع  حبصت  نأ  ضرتفملا  نم  يذلا  قلأتلاو  كلخادب  غوبنلل 

.يروطسألا لاطبألاو  ةضايرلا ، لاطبأ  اوسردي  نأ  بجي  اجيإلا  كفتلا  موهفم  نم 

نوريدي مهنإ  .ةمهم  كلقع  اهب  ريدت  يتلا  ةقيرطلا  نأ  قمعب  نوقلأتملا  موجنلا  مهفي 

قالطإلا ىلع  هبتنم  غو  تاراصتنالا  ىلع  طقف  نيزكرُم  ةيلاثم ، ةقيرطب  مهكفت 

ل ثدحلا  ةجلاعم  نوديعي  مهنإف  ةزهلل ، نوضرعتي  امدنع  ىتحو  .ةنحملا  ديدهتل 

ةوق كأ  اوحبصي  ةصرف ل  هنأ  ىلع  ًالشف  نورخآلا  هيمسي  ام  نوري  مهنإ  .ةبهك  هوري 

حمست امدنع  هنأ  ركذت  ىرخأ ، ةرمو  .لضفأ  رومألا  لعجيس  هجوتب  اًددجم  اوءدبيو 

ةيلمع يف  ةقيقحلا  يف  تأدب  دق  تنأف  كنهذ ، يف  رودت  نأب  ةدحاو  ةيبلس  ةركفل 

". اهيلإ ىرخألا  ةيبلسلا  راكفألا  ةركفلا  هذه  اهيف  بذجت 

رمألا ةياهن  ببستو يف  اهيلإ ، ىرخألا  ميثارجلا  بذجت  يتلا  ةموثرجلا  لثم  ، " تدكأ

". مومحم رثاكت 

نل ' ركذ : امدنع  ةديج  ةقيرطب  يدناغ  ميظعلا  دئاقلا  اهلاق  دقل  .كيلب  اي  معن ، "

لقتني تقو  يأ  كلذل يف  . ' ةخستملا مهمادقأب  يلقع  لخاد  اوسي  نأ  نيرخآلل  حمسأ 

راهظإب كمازتلا  معدتس  يتلا  راكفألا  ىلإ  قفرب  هدشرا  يبلسلا ، كفتلا  ىلإ  كلقع 

نأ ىلع  هبّرد  بعاصملا ، ىلع  كلقع  هيف  زكري  تقو  يأ  يف  .صلاخلا  زيمتلاو  ةدايقلا 

ىنع .كتاعلطت  ىلع  لصحتس  كنأ  كلضف  نم  اًضيأ  ركذت  .صرفلا  ىلع  طقف  زكري 

يتلا جئاتنلا  نإ  .اهتاذ  ققحت  تاءوبن  حبصت  كتايح  يفو  لمعلا  يف  كتاعقوت  رخآ ،

كعقوت ناك  اذإ  .هركذتتل  ةيمهألا  ةياغ  رمأ يف  اذه  .اهارتس  يتلا  جئاتنلا  يه  اهعقوتت 

ةقيرطب فرصتتسف  نذإ  كنولذخيسو ، كودناسي  نل  لمعلا  يف  صاخشألا  نأ  وه 

فوس .ةصاخلا  كتقطنم  يمحتسو  اًقلغنم  نوكتس  اذكهو  .دقتعملا  اذه  عم  ىشتت 

لعجيس اذه  ككولسو  .يعجلا  لمعلا  راهظإو  نواعتلا  نم  ًالدب  ةعموص  يف  لمعت 

نل اًعبط ، اذكهو  .ةقثلاب  اًريدج  اًقح  تسلو  يسفانتو ، دراب ، كنأب  نورعشي  كءالمز 

اي رخآ ، ًالاثم  كيطعأ  فوس  .اًدج  اًيقيقح  نوكيسو  .اًيتاذ  كعقوت  ققحتيس  .كودناسي 

نذإ هب ، لمعت  يذلا  بتكلا  رجتم  اًقلأتم يف  ًجن  حبصت  نل  كنأ  عقوتت  تنك  اذإ  .كيلب 

اًدبأ فرصتن  ال  اننإ  .قيلحتلاب  كل  حمست  ةقيرطب  فرصتت  نأ  اًما  ليحتسم  هنإف 

مجسنت ةقيرطب ال  نوفرصتي  رشبلاف ال  اهب . انسفنأ  ىرن  يتلا  ةقيرطلا  فلاخت  ةقيرطب 

". مهتاعقوت عم 
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". نولملا جاجزلا  تاذ  مهذفاونو  : " ةعرسب تكراش 

اًقح تنأ  .ةقالخ  كراكفأ  نم  ةدحاو  لك  نإ  .حيحص  اذه  : " يوق عيجشتب  تيج  ركذ 

اًئيش عنصت  اهنم  ةدحاو  لك  نأل  ةدحاو  ةيبلس  ةركف  دوجو  فرت  لمحتت  نأ  عيطتست  ال 

". ةجيتن دّلُوت  اهيف  ركفت  ةركف  لك  نإ  .يجراخلا  كملاع  ام يف  ةجيتن  ىلإ  يدؤتو 

يأ كلتمأ  ال  يننأ  دقتعأ  تنك  .اًدج  اًيئاقلت  ناك  دقل  .يكفت  يف  ًاثك  ركفأ   "

". بسحف يلاب  ىلع  أرطت  اهنإ  يراكفأ ؛ ىلع  ةرطيس 

اًدج ةليوط  ةدمل  راكفألا  سفن  ركفن  انك  نحن  .كيلب  اي  كلذ ، دقتعي  انمظعم  "

يأ كلت  ال  اننأ  دقتعن  يتلاو  قمعب  ةلصأتم  ةداع  هنأكو  ودبي  انكفت  نأ  ةجردل 

ديدعلل ةيخيراتلا  ةينهذلا  انجماربو  ةدقلا  انتصق  ليغشتب  انمق  اننألو  .اهيلع  ةرطيس 

ةرطيس كلت  اننأ ال  ينعي  اذه ال  نكل  .ةيروعش  الو  ةيئاقلت  تحبصأ  تاونسلا ، نم 

ةدايقلا تايناكمإ  مدخت  ةيلقع  تاداع  ىلإ  اهيغت  اننك  اننأ ال  ينعي  اذهو ال  .اهيلع 

ديزملا تلمحت  لكو  .انراكفأ  ىلع  ةقلطم  ةنميه  كلت  نحن  عيطتسن ! نحن  .انيدل 

كأ اًدئاقو -  - اًركفم تحبصأ  كراكفأ ، نم  ةدحاو  لك  نع  ةيصخشلا  ةيلوئسملا  نم 

ك انكفت ، كفتلا يف  ىلع  انتردق  وه  لماك  اًرشب  انلعجت  يتلا  رومألا  دحأ  نإ  .ةوق 

يتلا تادقتعملا  نع  ملعتستو  ءودهب  سلجت  نأ  كنك  ةظحللا ، هذه  يف  نآلا ، .ملعت 

يف تقولا  نم  ديزملا  يض  نيبو  .موي  لك  هأل  يتلا  راكفألاو  كنهذ  يف  رودت 

ربكأ يعو  دوجو  عمو  .اهب  ركفت  يتلا  راكفألاب  ربكأ  اًيعو  ينبت  فوس  ئداهلا ، مالعتسالا 

دوجو عمو  .لضفأ  تارايتخا  ذاختا  نم  نكمتت  فوس  كمدخت ، دعت  يتلا   راكفألاب 

، لضفأ لكشب  فرعت  امدنع  .لضفأ  جئاتن  ربتخت  فوس  عبطلاب ، لضفأ ، تارايتخا 

". لضفأ لكشب  يدؤتس 

"؟ ةقالخ يراكفأ  نذإ  "

Motown Records سسؤم يدروج  يب  لاق  لثمو  .اه  هآ  ، " تيج باجأ 

اًركفم كنوك  قيرط  نعو  . ' اًحبار حبصي  نأ  لبق  اًحبار  نوكي  حبارلا  نإ  ' يروطسألا :

ةلودلا لجر  اهلاق  دقل  .اًيفرح  هيف  ركفت  ام  قلخت  فوس  كتمظعب  كناإبو  اًعئار 

ررح . ' ًالاطبأ عنصي  ةيلوطبلا  لعألاب  ناإلا  نإ  ' ةعراب : ةقيرطب  يلارزيد  ماجنيب 

". ثودحلا أدبتس يف  يتلا  ةعئارلا  ءايشألا  دهاشو  كلقع 
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ك ، ' ئداه مالعتسا  موي يف ' لك  تقولا  ضعب  ءاضق  ةركف  بحأ  انأو  .زاتمم  : " تلق

". تركذ

كدئاق ظاقيإ  لوح  ًالعف  اًداج  تنك  اذإ  حابص  لك  هلعف  كيلع  حرتقأ  ام  كيلإ  "

ظقيتسا كيلب : اي  ةيجراخلا ، كتايح  يف  ةزاتمم  جئاتن  ةيؤر  يف  أدبت  ثيحب  يلخادلا 

سقطلا وه  اذه  .تاذلا  ريوطت  يف  ةقيقد  تس  ِضماو  موي  لك  ةدحاو  ةعاس  اًركبم 

.نيرمتلاو دادعتسالا  لجأ  نم  كسفنل  اهحن  ةرتف  هنإ  ميوقتلا -  ةداعإل  يحابصلا 

، بعلملا ضرأ  ىلع  نوحبري  اذكهو  موي  لك  نوفرتحملا  نويضايرلا  بردتي  لثم  اًما 

نأ درج  كتالاح  لضفأ  نوكت يف  ثيحب  بيردتلاو ، دادعتسالل  صاخلا  كتقو  وه  اذه 

علقت نأ  لبق  كيلب ، .لمعلا  ىلإ  لصت  امدنع  لعألاب  ةصاخلا  بعلملا  ضرأ  لخدت يف 

طبضيو ةلحرلا ، ةطخ  نم  ققحتي  وهف  .عم  سقط  ءادأب  رايطلا  موقي  ةرئاطلا ،

سفن .ناطلل  اًدعتسم  نوكي  طقف  اهنيح  .تاودألا  ةحول  مّيقيو  مكحتلا ، حيتافم 

، كغوبن عشي  نأو  قلحت  نأ  ديرت  تنك  اذإ  .بصنم  نود  دئاق  يأ  ىلع  قبطني  هيبشتلا 

طبض ةداعإل  تقولا  وه  اذه  .دادعتسالل  يحابص  سقط  كيدل  نوكي  نأل  جاتحت  تنأف 

كمّيق عم  لصاوتلا  ةداعإل  .مويلاب  ةصاخلا  ةلحرلا  ةطخ  ىلع  عالطالل  .كسفن 

، كلقع ىلع  لمعلل  ةرتف  اهنإ  .زكرمتلا  ةداعإو  طاشنلا ، ةداعإ  ددجتلل ، .ةيرهوجلا 

بيردتلا اذه  .ةيحورلا  كداعبأ  معدو  ةيفطاعلا ، كتايح  شاعنإو  كدسج ، ةيوقتو 

.كتايح نم  رخآ  بناج  لك  يفو  كتنهم  كلجأ يف  نم  تازجعملا  عنصيس  هدرف  يمويلا 

كيلإ ديعي  فوس  .كتايحو  كلمع  ب  نزاوتلا  ديعتسي  فوس  .كزيفحت  ززعي  فوس 

ةرم بئاجعلا  نويع  لالخ  نم  اعلا  ةيؤر  ىلع  كدعاسيو  سحلا  نم  ًالئاه  اًردق 

رثأتي اهتالاح ، لضفأ  ةيلخادلا يف  كتايح  نوكتو  ةعورلاب  رعشت  امدنع  ركذت ، .ىرخأ 

". يصخشلا ناقتإلا  وحن  هتذختا  يذلا  فقوملا  كلذب  هسملت  ءيش  لك 

ةماستباب يموت  لاق  .يموت  انعبتو  .ةجلاعملا  فرغ  ىدحإ  ىلإ  اهدعب  تيج  ينقفار 

". ةأجافم ىلع  لبقم  تنأ  كيلب ، : " ةضيرع

، كيلدت ىلع  تلصح  نأ  قبس  له  : " ةلواطلا ىلع  تاءالملا  حتفي  وهو  تيج  ينلأس 

"؟ كيلب اي 

.هتبرجت ىلع  كشوأ  تنك  دكأتم م  انأو غ  تبجأ  "ال ،"
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، كل ةبسنلاب  اًبيصع  اًموي  ناك  اذه  نأ  ملعأ  انأ  .اًدحاو  كيطعأ  نأب  حمسا يل  اًنسح ، "

". يخرتست كلعجيس  اًديج  اًكيلدت  نإف  كلذل 

يتبقر كيلدت  يف  تيج  أدب  .كيلدتلا  ةلواط  ىلع  يقلتسأ  انأو  تبجأ  اًنسح ،" "

.قح ىلع  يموت  ناك  .بوذي  هنأكو  ادب  تاونسل  هلمحأ  تنك  يذلا  رتوتلا  نإ  .يرهظو 

.ةيرحس يدايأ  هيدل  تيج 

مايقلا كيلع  حرتقأ  تانير  ةعبس  كانه  حابص ، لك  ةيصخشلا  ةدايقلا  ةعاس  ءانثأ  "

عيمجب مايقلا  نإ  ةقيقحلا ، يف  .موي  لك  ةعبسلاب  موقت  نأ  كيلع  سيل  .كيلب  اي  اهب ،

كعم اهتكراشم  تدرأ  يننكل  .ليحتسملا  براقي  هذه  عفترملا  ءادألا  تاداع  نم  ةعبسلا 

 - ةعبسلا تانيرمتلا  هذه  .ةيصخشلا  ةدايقلا  تاودأ  قودنص  هيمسأ  ام  لّكشت  اهنأل 

يلخادلا هدئاق  ظاقيإ  لوح  داج  صخش  يأل  تاودأ  ىوقأ  يه  ةعبسلا - تايساسألا 

، ةيحابصلا كبيردت  ةرتف  لالخ  رارمتساب  اهب  كارتشالا  لالخ  نم  .عئار  ىوتس  لمعلاو 

.كتايح نم  رخآ  دعُب  لك  اًضيأ يف  كلذكو  بتكلا -  رجتم  ةرهبم يف  جئاتن  ربتخت  فوس 

ةعبسلا تايساسألا  هذه  نم  ةدحاوب  ىتح  مايقلا  تلمهأ  اذإ  سكعلاب ، سكعلاو 

وه  ' طسوتم ىمسملا ' ودعلا  حبصيسو  رارقتسالاب ، يداعلا  ءادألا  أدبيسف  ماظتناب ،

". مئادلا كقيفر 

انأ .كيلب  اي  انه ، دقُعلا  نم  ةعومجم  كيدل   " .ربكأ ةوقب  يرهظ  كيلدت  تيج يف  أدب 

كتحص تايوتسم  قلحت  فوس  .كأ  ةروصب  كيلدت  ىلع  لصحت  نأب  كحصنأ  اًقح 

". ثكب ربكأ  ةداعسب  رعشت  فوسو  .كتقاطو 

ذخأو طئاحلا  ىلإ  دنتسا  نيب  سحب  يموت  ركذ  ديكأتلاب ،" يلاتلا  انأ  نوكأ  فوس  "

.هب ةصاخلا  بوب  جنوبس  ةعاس  قدحي يف  وهو  هرعشب ، ثبعي 

نأ كنك  يملاعلا ، ىوتسملا  نم  لقأ  كلمع  ةدوج  نوكت  امدنع  : " همالك تيج  لصاو 

". ةعبسلا تايساسألا  نم  ةدحاو  ءادأ  لشفلا يف  ىلإ  كلذ  بسنت 

جاتحأ يتلا  ةعبسلا  نيرتلا  ام  نذإ  : " ةلواطلا ىلع  اًيخرتسم  لازأ  ال  انأو  تلأس ،

"؟ اهب مايقلل 

حابص لك  يفو  .كعم  اهذخ  .كلجأ  نم  ةقاطب  ىلع  اهتبتك  دقل  .يه  اه  : " تيج لاق 

ل ةاقلا  هذه  نم  تانيرمتلا  لضفأ  ضعب  رتخا  ةيصخشلا  ةدايقلا  ةعاس  لالخ 
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ةسماخلا يف  تاذلا  ريوطتل  كتعاس  أدبت  نأ  ىلع  ةوقب  كثحأ  انأ  ةبسانملابو ، .اهيدؤت 

ل اًموي  عبرأ  وحن  رمألا  قرغتسي  فوس  اًقبسم ، تحرتقا  ك  .موي  لك  رجف  نم 

فوسو رتوتلا ، ضعبب  رعشت  فوس  اًموي  عبرأ  ةدمل  .ةديدجلا  ةداعلا  هذه  تبثت 

اًيحص سيل  اذه  لثم ' راذعأب  جرخت  فوس  .اًقهرم  نوكت  فوسو  عابطلا ، داح  نوكت 

، ركذت نكل   " .اًكحاض تيج  لاق  "، ' اًركبم ظاقيتسالا  تانيجب  دلوأ  انأ   وأ ' ةبسنلاب يل' 

دعب .ةديدج  ةداع  تيبثتو  ةيمنت  ةيلمع  نم  يرورض  ءزج  هنإ  كلذ ؛ بيع يف  دجوي  ال 

مايقلل اًرجف  ةسماخلا  ظقيتست يف  نأ  كل  ةبسنلاب  يعيبطلا  نم  حبصيس  اًموي ، عبرأ 

". ةوق كأ  اًصخش  حبصت  يلخادلا ل  كلمعب 

يف يساسألا  بيردتلاب  ًاليلق  ركذي  هنإ  اًرجف ؟ ةسماخلا  ، " قدصم غ  انأو  تلأس 

". شيجلا

"، ةدايقلا روص  لضفأ  ىلإ  لوصولل  يساسأ  بيردت  .كيلب  اي  يساسأ ، بيردت  هنإ  "

.ةزجوملا هتباجإ  يه  هذه  تناك 

.كيلدتلا ةفرغ  ءاوضألا يف  تيج  لعشأ  امدنع  ةقاطبلا  تقدح يف 

ةيصخشلا ةدايقلل  ةعبسلا  تايساسألا 

جذنب كركذتو  كتيصخش ، يوقتو  كمهلُتس ، يتلا  بتكلا  نم  أرقا  .ملعتلا   .1

نم أدبت  تاعوضوم  نع  ةيتوصلا  بتكلا  ىلإ  عمتسا  اًضيأ ، .اعلا  ةداقلا يف  مظعأ 

زيفحتلاو تاقالعلاو ، ءاخرلا ، ىلإ  راكتبالاو  قيرفلا ، ءانبو  لعألا ، يف  زيمتلا 

.يصخشلا

جماربو ةديقملا  تادقتعملا  ةغايص  ةداعإل  قرطلا  لضفأ  نم  ةدحاو  .تاديكوتلا   .2

ديرت يذلا  دئاقلا  لوح  ةيباجيإلا  لمجلل  رمتسملا  راركتلا  يه  كلقع  لخاد  لشفلا 

انأ رارقإلا ' درس  لاثملا ، ليبس  ىلع  .اهعنصب  مزتلت  يتلا  تازاجنإلاو  هيلع  حبصت  نأ 

يف تارم  ةدع   ' هلعفأ ام  لك  يف  ةلهذم  ةروصب  سمحتمو  زاتممو ، زكرم ، مويلا 

.ةرحاس ةيفطاع  ةلاح  كلخديو يف  لطبلا  ةيلقع  كل  دجوي  فوس  كموي  ةيادب 

ةحطان لوطأ  لوأ  نم   - ميظع زاجنإ  لك  .روصلا  لالخ  نم  لمعي  لقعلا  .روصتلا   .3

لثم يكيرمألا  ةرقابعلل  اًراهبإ  تاعارتخالا  كأ  ىلإ  كرويوين  ةنيدم  انه يف  باحس 

ةليخم لخاد  روصلا  نم  ةعومج  أدب  لكنارف - ماجنيبو  نوسيدإ  ساموت 
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نوكي مدقتلا  عيمج  .لقعلا  لخاد  أدبت  ةيجراخلا  تازاجنإلا  عيمج  .اهيعدبم 

ةدايقلا ةعاس  ءانثأ  كلذل  .رم  ىلإ  هليوحت  متي  رم  غ  عادبإ  نع  ةرابع 

يضاير يأ  لعفي  لثم   - كينيع و ضمغت  اًتقو ل  صصخ  كب ، ةصاخلا  ةيصخشلا 

ظقوتو كيدل ، ام  لضفأب  بعلتو  كفادهأ ، كردت  تنأو  كسفن  ليخت  ةبخنلا - نم 

.لماك لكشب  كلخادب  دئاقلا 

ل ةوقلا  ىهتنم  يف  ةقيرط  يه  تايموي  رتفد  يف  ةباتكلا  نإ  .كتايموي  ةباتك   .4

لجست لو  اذلا ، يعولا  نم  ًالئاه  اًردق  ينبت  لو  اًحوضو ، كأ  اًركفُم  حبصت 

، كب ةصاخلا  ىؤرلا  نيودتب  مق  اذلا ، ريوطتلا  ةعاس  لالخ  .ةوجرملا  كجئاتن 

قمعتو هربتخت  نوكت  دق  طابحإ  يأ  عم  لماعت  اًضيأ  .كمالحأو  كلامآو ، كرعاشمو ،

فرعت .اهنم  ررحتس  يتلا  فواخملا  يه  اهنضتحت  يتلا  فواخملا  نإ  .كفواخم  يف 

قالطإ متي  نأل  رظتنت  يتلا  كلخادب  ةبهوملا  عم  اًددجم  لصاوتو  اًقح  كسفن  ىلع 

هكلت ام  لكل  ركشلا  نع  بعتلل  ناكم  اًضيأ  وه  كتايموي  رتفد  نإ  .اهل  نانعلا 

.ليجستلا قحتست  يهف  اذهلو  .ةبه  كتايح  نإ  .ةايحلا  ربع  كتلحر  ظفحلو 

وه ةمظتنم  ةروصب  كفادهأ  عم  لصاوتلا  ةداعإو  ديدحت  نإ  .فادهألا  ديدحت   .5

يفو كتنهم  يف  زيكرتلا  نم  ًالهذم  اًردق  عنصتس  كفادهأ  .حاجنلل  يوق  بيردت 

انعيمجو  - ام ةنح  ر  امدنعو  .ةيباجيإلا  ةقاطلاو  لمألا  دلوت  فادهألاو  .كتايح 

مجن ةباث  نوكت  حوضوب  ةطبارتملا  فادهألا  نإف  رخآلاو - حلا  ب  كلذب  ر 

فادهألا .اًءوده  كألا  هايملا  ىلإ  ةجئاهلا  راحبلا  نم  جورخلل  كدشري  يبطق 

اهشيعت نأ  لباقم  ةيجاتنإو  ةينأتم  ةقيرطب  ةايحلا  شيعت  كنأ  اًضيأ  نمضت 

.ليلق ذنم  هنع  كتثدح  يذلا  ةبوبيغ  سلا يف  بنجت  .ةفداصمو  ةيلعافت  ةقيرطب 

ىلعأل لصت  اًيموي ل  كدسج  كيرحت  ةيمهأ  نع  كأ  ثدحتأ  فوس  .نيرمتلا   .6

مايقلا نأ  ركذت  طقف  يلاحلا  تقولل  ةبسنلاب  نكل  لمعلا ، يف  ءادألا  تايوتسم 

اًعافترا كأ  تايوتسم  معديو  غامدلا ، فئاظو  ززعي  موي  لك  ةيدسج  تانيرمتب 

تقول ةبعللا  يف  كيقبُيو  كأ ، ةيلعافب  رتوتلا  ةرادإ  ىلع  كدعاسيو  ةقاطلا ، نم 

.لوطأ

نم .اذغلا  كماظنب  رثأتت  ةدايقلاو  .كئادأ  ةدوج  ددحي  هلكأت  ام  نإ  .ةيذغتلا   .7
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كتلاح ىقبتسو  اهتايوتسم  ىلعأ  يف  كتقاط  لظتس  حبارك ، ماعطلل  كلوانت  لالخ 

حبصتس لقأ  ماعط  لوانت  لالخ  نم  هنأ  اًضيأ  ركذت  كلضف  نم  .ةيباجيإ  ةيجازملا 

.لضفأ لمعب  مايقلا  ىلع  اًرداق 

ةفرغ ىلإ  انتثالث  ىشم  نيب  لئاه  ريدقتب  تلق  تيج ،" اي  اًقح ، ةعئار  تاحارتقا  اهنإ  "

تيج تايساسأ  تناكو  .لئاه  نسحتب  رعشأ  كيلدتلا  ينلعج  دقل  .ةقينألا  راظتنالا 

نم ةعومجم  يدل  نآلا  .ةبك  ةروصب  قيبطتلل  ةلباق  ةيصخشلا  ةدايقلل  ةعبسلا 

ل ةيصخشلا  ةدايقلا  ةعاس  لالخ  اهسرامأو  اهنم  راتخأ  نأ  يننك  يتلا  تانيرمتلا 

يف ضهنأ  نأب  يسفنل  اًمازتلا  تمدق  اًضيأ  انأ  .يموي  رادم  ىلع  يملاع  ىوتس  يدؤأ 

جئاتن ققحت  فوس  اهدرف  ةداعلا  هذه  نأ  ترعش  دقل  .حابص  لك  اًرجف  ةسماخلا 

.ماعلا اخر  ىوتسمو  يموي ، مكحتلا يف  ىلع  ردقو  يسفنب ، يتقثب  قلعتي  يف  ةعئار 

.كلذب اًرورسم  ناكو  .تيج  عم  اًركبم  ضوهنلا  ىلع  يدادعتسا  تكراش  دقل 

.هسفنل بصنم  نود  دئاق  اهحن  دق  يتلا  تابهلا  لضفأ  نم  ةدحاو  كسفن  حنما  "

ةيجاتنإ يف ةداقلا  كأ  نم  ثكلا  نإ  .حابص  لك  اًرجف  ةسماخلا  ظقيتست يف  نأ  ةمعن 

ددحت كموي  اهب  أدبت  يتلا  ةقيرطلا  نإ  .كيلب  اي  تورلا ، اذهب  نوموقي  اوناك  انملاع 

حاجنلل امإ  كّدعي  ىلوألا  كتعاس  هلعفت يف  امو  .كموي  اهب  شيعتس  يتلا  ةعورلا  ىدم 

ءانب يف  اهيضقتل  كموي  نم  ىلوألا  ةعاسلا  ِقتنا  .ةيلاتلا  تاعاسلا  يف  لشفلل  امإو 

نأ كرابتعا  عضت يف  نأ  اًضيأ  مهملا  نم  ةبسانملاب ، ًالهم ، .ةيصخشلا  ةدايقلا  ىلع  كتاردق 

ًابك ًاثأت  ناكلت  مونلل  بهذت  نأ  لبق  ةركف  رخآو  ظقيتست  امدنع  كل  ةركف  لوأ 

.تيج ركذ  هنيب ،" ثدحي  ام  ىلع 

ايح هطتب  قباسلا  كحارتقاو  .اًدج  ديفم  اذه  لك  .اًقح  لهذم  رمأ  هنإ  ، " تبجأ

.ةليوط ةرتفل  ديعس  غو  اًدج  اًبضاغ  تنك  دقل  .لعفلاب  ىدل  ىدص  دجي  ةيفطاعلا 

"؟ ةيفطاعلا ايح  يذغي  نأ  نك  ديدحتلا ، هجو  ىلع  اذام ،

يتلا ىلوألا  ءايشألا  دحأ  : " نوميل اهب  هايم  ةجاجز  نم  فشتري  وهو  تيج  لاق 

متت نأل  نوجاتحي  نيذلا  كئلوأ  ةحماسم  ملعتت  نأ  يه  كيلب ، اي  اهلعفت ، نأ  كنك 

لك لمعلا  ناكم  ىلإ  ةيبلس  ةقاط  مهعم  نوبلجي  صاخشألا  نم  ديدعلا  نإ  .مهتحماسم 

بلطتت .يضاملا  يف  ردغو  ةقباس  حورج  نم  بضغلاو  ءايتسالاب  نوئلت  مهنأل  حابص 
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نيذلا صاخشألا  حماست  نأ  ملعت  .ءايتسالا  اذه  نع  ىلختت  نأ  كنم  ةيتاذلا  ةدايقلا 

كلهتست نوكت  دق  يتلاو  يضاملا  يف  تثدح  يتلا  ءايشألا  كرتاو  مهتحماسمل  جاتحت 

لالخ نم  اًعئار  ًالبقتسم  كسفنل  عنصت  نأ  كنك  .ةنيمثلا ال  ةيعادبإلا  كتايناكمإ 

نعو .كتوقب  كسمتت  اهب  كسمتت  يتلا  لمألا  تابيخ  نأل  كيضام . يف  اًقلاع  ءاقبلا 

، فغشلاو ةقاطلا ، نم  ًالئاه  اًردق  ررحت  كنإف  اهنم ، كسفن  ريرحت  قيرط 

". تايناكمإلاو

تاقاط لضفأ  ريرحت  نم  نكأ  ىتح  ّيضام  نم  صلختلا  يف  أدبأ  فيكو  ، " هتلأس

"؟ يلخادب ةدايقلا 

كنيب فقي  ام  لك  نأ  ةبسنلاب يل  اًدج  قّوشم  هنإ  .كيلب  اي  طيسب ، رارقب  أدبي  رمألا  "

بّيخ نم  لك  حماستس  كنإ  ةظحللا ، هذه  يف  ررق ، طقف  .رارق  وه  يلكلا  لّوحتلا  بو 

ىلإ اهيف  لخدت  يتلا  ةظحللا  نإ  .كتطبحأ  دق  يتلا  براجتلا  عيمج  كرتتو  كنظ 

ةيلمع اهيف  أدبت  يتلا  ةظحللا  يه  ةحماسملا  ىلع  ةقداصلا  ةدارإلا  نم  ةحاسم 

يف ام  ىصقأ  نولعفي  اوناك  كوحرج  نيذلا  صاخشألا  ءالؤه  نأ  ركذت  اًضيأ ، .هطتلا 

نوفرعي اوناك  مهنأ  ولو  .ةايحلا  ربع  ةيصخشلا  مهتلحر  مهعقوم يف  ىلع  ًءانب  مهعسو 

نأ مهفت  نأ  ءاجرب  ًاخأو ، .لضفأ  لكشب  اوفرصت  اوناكل  لضفأ ، لكشب  نودؤي  فيك 

". سانلا نوحرجي  نم  طقف  مه  حورجملا 

"؟ سانلا نوحرجي  نم  طقف  مه  نوحورجملا  "

 - ةزيمتم ةيلخاد  ةايحب  نوعتمتي  نيذلا  كئلوأ   - اًقح نوفاعملا  صاخشألا  .ديكأتلاب  "

، اجيإلا ناإلاو  اذلا ، مارتحالاب  اًما  نوئلت  مهنإ  .نيرخآلا  ءاذيإ  نوعيطتسي  ال 

عئار اوحبصي  نأ  ةقيمع يف  ةبغرو  نيرخآلا ، ام يف  لضفأ  ةيؤرل  دادعتسالاو  ماهلإلاو ،

ةردقملا نإ  .رخآ  ناسنإ  ءاذيإ  ىلع  نوردقي  ةطاسبب ال  مهنأ  ةجردل  هنولعفي  ام  لك  يف 

.بسحف مهلخادب  اهنوكلت  مهنإ ال  .مهنيوكت  نم  اًءزج  دعت  رخآ   صخش  ءاذيإ  ىلع 

يديأ ىلع  ءاذيإلل  اوضرعت  نيذلاو  يرهوج  ىوتسم  ىلع  نوملأتي  نيذلا  صاخشألا  طقف 

". مهلوح نم  لك  نوحرجيو  يجراخلا  اعلل  نوجرخي  نم  مه  نيرخآلا 

ضعب ءاضق  تركذ  تنأو   " .تاظحلل تفقوت  ميكح ." مالك  نم  هل  اي  : " قدصب تركذ 

"؟ فيك .ةيناحورلا  ايح  سحت  موي يف  لك  ةيصخشلا  ةدايقلا  ةعاس  تقولا يف 
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نإ .كيلب  اي  حابص ، لك  اهكلت  يتلا  معنلا  يصحت  نأ  ىلع  ةوقب  كعجشأ  انأ  اًنسح ، "

اًيوس شيعلا  ىلع  ناردقي  ريدقتلاو ال  قلقلا  نإ  .فوخلل  قايرتلا  وه  لضفلاب  رارقإلا 

ام نإ  .كل  ةبسنلاب  ةميقلا  عافترالا يف  أدبت يف  اهرّدقت  يتلا  ءايشألاو  .ناكملا  سفن  يف 

يف كموي  نم  ىلوألا  ةعاسلا  كلت  لالخ  قئاقد  سمخ  ىتح  ءاضق  نأ  وه  هلوقأ 

ةداعسلا نم  ةلاح  يف  كعضي  فوس  كتايح  يف  ةديجلا  رومألا  عيمجب  لافتحالا 

ًالعف نوحبصي  ءادعسلا  صاخشألا  نإف  اًرركم ، ودبي  دق  مالكلا  اذه  نأ  مغرو  .ةديدشلا 

مهدوجو يف اًضيأ  نكل  لضفأ -  لمعب  طقف  نوموقي  ءادعسلا ال  ةداقلاو  ءادعس . ةداق 

". حرملاب ناكملا  أل  راوجلا 

". تيج اًدج ، ديفم  اذه  "

بجيو رخأت  تقولا  نإ  . SHINE راصتخا فرح H يف  ىلإ  لقتنأ  ينعد  نذإ  .عئار  "

ىسنأ نأ  ديرأ  يننكل ال  كيلب ، اي  كتلباقم ، عتمملا  نم  ناك  .اًعيرس  لمعلل  دوعأ  نأ  ّيلع 

". اًقح ّيلع  نودمتعي  مهنإ  .ينئابز 

". اًما مهفتأ  انأ  .كيلع  ال  : " تبجأ

ءادأ ةيمهأ  تركذ  دقل  .زنك  ةحصلا   Health is Wealth ةرابع ىلإ  زمري   H فرح "

اهنإ ةميخلا : دتو  هبشت  ةيلاثملا  ةحصلا  نإ  .ليلق  لبق  اًيدسج  اًيوق  ءاقبلاو  تانيرمتلا 

رخآ لاجم  لك  نأ  دجتسو  اهتالاح  ىلعأ  ىلإ  كتحص  عفرا  .كتايح  رخآ يف  ءيش  لك  عفرت 

ىتح رتوتلل  ةببُسملا  تاقوألا  لالخ  حوضوب  كفتلا  ىلع  كتردق  لوأ  نم   - كتايح يف 

رومألا نم  ةدحاو  يه  ةحصلا  نإ  .اهعم  عفتري  ةيجازملا - كتلاحو  كئادأ  تايوتسم 

مهتقو يف لك  نوضقي  اذهل  نوضرعتي  نيذلا  كئلوأو  .اهرسخن  ىتح  اهب  فختسن  يتلا 

نلف كلذ - ثدحي  الأ  وعدأ  انأو   - كتحص تدقف  اذإ  .ىرخأ  ةرم  اهتداعتسا  ةلواحم 

، روثأملا لوقلا  ركفأ يف  ينلعجي  اذه  نإ  .اهتداعتسا  ةلواحم  نم  مهأ  ءيش  كانه  نوكي 

رمعلا يف  مدقتن  امدنع  نكل  .ةولا  لباقم  انتحصب  يحضن  اًراغص  نوكن  امدنع  '

ةحصلا نم  طقف  دحاو  موي  لباقم  انتورث  لكب  ةيحضتلل  نيدعتسم  حبصن  ةمكحلاو ،

قلطنتو مويلا  يهتنن  امدنع  كيلب ، اي  ةطقنلا ، هذه  ينقدصت يف  تنك ال  اذإو  . ' ةديجلا

ثيح ةيصعتسملا  ضارمألا  حانج  ىلإ  هجتا  .ام  ىفشتسم  دنع  فقوت  كلزنم ، ىلإ  اًدئاع 

ديد لباقم  نومدقيس  اذام  مهنم  دحاو  يأ  لأساو  .توملا  شارف  ىلع  سانلا  دقري 
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انأ .ةزاتمملا  ةحصلا  نم  طقف  دحاو  موي  لجأ  نم  نومدقيس  اذام  مهلأسا  .مهتايح 

كنإف كتحص ، تدقف  اذإ  .هنوكل  ءيش  لك  نومدقيس  مهنأب  كنوربخيس  مهنأ  دكأتم 

". اًدبأ كل  ثدحي  اذه  عدت  .ءيش ال  لك  دقفت 

دقل .يتحصب  متها  يأ  رهظأ  برحلا ،  نم  تدع  نأ  ذنم  .تمصلا  ّيلع  مّيخ 

اًيفاك اًطسق  ذخآ  نكأ  .ةعيرسلا   تابجولا  لوانتأ  تنك  .تانيرمتلا  ءادأ  نع  تفقوت 

اذإ هنأ  اذه ، فرتحملا  كيلدتلا  اصخأ  مامأ  فقأ  انأو  يلاب ، ىلع  رطخ  دقل  .ةحارلا  نم 

، ةيئانثتسا ةيدسج  ةلاح  ىلإ  ىرخأ  ةرم  تدعو  دجلا  لمحم  ىلع  يتحص  ذخأ  تأدب يف 

ةقاطلا يف نم  ديزملا  كلتمأس  .قحب  نسحتي  فوس  ايح  نم  اًبيرقت  رخآ  ءزج  لك  نإف 

ىلع حبصأ  فوس  .ماع  لكشب  ءايشألا  لوح  ةيباجيإلا  نم  ديزملاب  رعشأ  فوسو  لمعلا 

مظعأ ةردق  كلتمأ  فوس  .سحلا  نم  ديز  ًتح  رعشأ  فوسو  اًعادبإ ، كأ  حجرألا 

.انتمظنم اهب  ر  تناك  يتلا  تايغتلا  عيمج  طسو  اًدلج  كأ  حبصأسو  لتحالا  ىلع 

ملعت يف  أدبأ  نأ  عيطتسأ  .ًاثك  ةكيرألا  ىلع  ءاقلتسالل  جاتحأ  نل  ةيرسألا ، ايح  يف 

يسفن لايح  نسحتب  رعشأ  فوس  .ةيلسملا  رومألا  نم  ديزملاب  موقأو  ةديدج  تاراهم 

.تارماغملا نم  ديز  موقأو 

نم .ىضرملا  الإ  هب  رعشي  ال  ءاحصألا  سوءر  ىلع  جات  ةحصلا  : " ةوقب تيج  فاضأ 

نم ال ملعت ، ك  .موي  لك  تانيرمتلا  ءادأل  اًيفاك  اًتقو  كلت  كنأ ال  ربخت  كلضف ال 

يموي تقو  صيصخت  ىلإ  ةياهنلا  يف  اورطضيس  ةيمويلا  تانيرمتلل  اًتقو  نوصصخي 

". ضرملل

.دجلا لمحم  ىلع  اهتذخأ  دقل  .لئاه  لكشب  ةمهم  نكل  ةطيسب  تيج  ةحيصن  تناك 

ةيتاذلا كتروص  نم  لضفأ  نوكت  نل  كتحص  نأ  ركذت  كلضف  نمو  هوأ ، ، " دكأ دقل 

نسحتت فوس  كتعور ، ىدمو  ةيرطفلا  كتدايق  ةوقب  ناإلا  اًقح يف  أدبت  امدنع  .اًدبأ 

". لخادلا نم  أدبي  هلك  رمألا  نكل  .ةرثؤم  ةروصب  كتحص  لوح  كتايكولس 

اًمتها يسفن  يلوأ  نلف  ردقلا ، اذهب  يسفن  يف  ركفأ  اذإ   .اًدج  يقطنم  اذه  "

". اًقئاف

". طبضلاب : " يقيلعت نم  رورسم  وهو  باجأ 

."' مهم ماهلإلا  يأ '  Inspiration Matters ةرابع ىلإ  زمري   I فرح ، " يموت ركذ 
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تنأ .ةمات  ةروصب  هشعت  موي   وه  ماهلإلاب  روعشلا  نود  اًموي  نإ  .معن  : " تيج لاق 

فوس ةايحلا  تايدحت  نأل  موي ، لك  كب  صاخلا  ماهلإلا  عوبني  ءلم  ةداعإل  جاتحت 

اورتشي كءالمع ل  طشنتو  لمعلا  كءالمز يف  مهلت  نأ  كنك  فيك  .موي  لك  هفزنتست 

ام لك  لعفت  نأ  اًاد  ديرت  تنأ  ةقاطلاو ؟ ماهلإلا  دقتفت  كسفن  تنأ  تنك  اذإ  كنم 

". ناكملا اًماهلإ يف  صاخشألا  كأ  حبصت  رمألا ل  هبلطتي 

"؟ ًءاجر يلجأل ، ةيلمع  تاحارتقا  كيدل  له  .تيج  اي  كلذ ، عس  بحأ  "

ىلع لصحت  ىتح  اهفرعأ  يتلا  قرطلا  لضفأ  نم  دحاو  وه  ىقيسوملا  عس  نإ  "

نيذلا متهالل  نيثملا  صاخشألا  عم  طبارتلا  نإ  .ماهلإلا  نم  ةمخض  تايوتسم 

ل كثيو  اًضيأ  كسح  معديس  يلصأو  يقالخأو ، نيزيمم ، اونوكي  نأ  نوبحي 

ىرخأ ةلاعف  ةقيرط  ةعيبطلا  عم  يجانتلا  نإ  .ةدايقلا  تايوتسم  لضفأ  يف  حبصت 

.كلمع ةميظع يف  رومأ  قيقحت  هاجت  اًسمحتم  كئاقبإلو  كلخادب  عادبإلا  ران  لاعشإل 

جالعلا هبشي  تاباغلا  طسو  اًديحو  سلا  نإ  .فيرلا  ىلإ  هجتأ  ةصرفلاب ، ىظحأ  امدنع 

.اًددجم ةايحلا  ديق  ىلع  يننأب  رعشأ  انأو  تاباغلا  كرتأو  .ةنيدملا  هذه  رتوتل  يزاجعإلا 

ديدجتل ءايشأب  مايقلاو  ةعيبطلا  ىلإ  جورخلا  لثم  رومألا  نأ  يه  ةيبلاغلا  ةرظن  نإ 

نكت اذإ   هنإو  .تقولل  صلاخ  رادهإ  وه  هقافنإ  مت  يذلا  ةقاطلاو  عادبإلا  يطايتحا 

، كرعاشمو كدسجو ، كلقع ، طيشنت  ةداعإ  نكل  .ءيش  يأ  لعفت  كنإف ال  اًئيش ، لعفت 

يتلا تابارطضالا  هجو  يف  اًدلج  كأ  حبصت  نأب  ةقيقحلا  يف  كل  حمست  كحورو 

لاوط كدهج ، ىصقأب  لمعت  نأ  وه  هلعفت  ام  لك  ناك  اذإ  .لعألا  لاجم  اهدهشي 

نإ .بعتلا  نم  اًعيرس  كهنت  فوسو  بضني  فوس  كتايناكمإ  عدوتسم  نإف  تقولا ،

ديدجتلاو عفترملا  ءادألا  ب  رمتسملا  بوانتلل  ةجاحلا  نومهفي  قلأتملا  ءادألا  باحصأ 

كأ لمعلل  دوعت  فوس  كلخادب ، دئاقلا  ماهلإو  ءلم  ةداعإ  متت  نأ  درجو  .يلخادلا 

يعسلا ىلع  كعجشأ  يتلا  تاطاشنلا  نإ  .ثكب  اًشاعتنا  كأو  اًعادبإ ، كأو  ةوق ،

يأ حتفتو  انسح  لاعشإ  ديعت  اهنإ  .يلخادلا  دئاقلا  ظاقيإ  ةداعإ  يف  مدخت  اهءارو 

". انيف ام  لضفأ  ىلع  ةقلغم  لخادم 

"؟ SHINE راصتخا فرح N يف  نع  اذامو  ، " تلأس

نم نإ  .كترسأ  لمهت  ال  يأ   Neglect Not Your Family ةرابع ىلإ  زمري  هنإ  "
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 - حاجنلا قئاف  حبصت  نأ  نم  ةدئافلا  ام  .كتايح  ةيمهأ يف  مهل  نوكت  نأ  بجي  مهبحت 

تاريدرايلملا نم  ثكلا  اًديحو ؟ رمألا  كب  يهتني  نكل  اًعيرس - حبصتس  كنأب  رعشأ  ك 

مهروصق يف  مهدرف  مهتايح  مظعم  نوضقي  انه  ىلإ  تلصو  امدنع  مهتركذ  نيذلا 

ةياعر يف  حرفلا  نم  لئاه  ردق  ىلع  روثعلا  نك  كلذ ؟ نم  ةدئافلا  ام  .ةمخفلا 

لكل جاتحت  ال  تنأ  كيلب ، اي  مويلا ، ةياهن  يف  .كئاقدصأو  كترسأ  عم  ةليمج  تاقالع 

كتدئام ىلع  ماعطو  هب ، رخفت  لمع  وه  هجاتحت  ام  نإ  ًالعف : اًديعس  حبصت  ل  اذه 

نم كّدعي  لزنملا  يف  بلصلا  ساسألا  نإ  .مهبحت  صاخشأو  ةعئار ، ةحصو  ءاسم ، لك 

يوق عِّرسم  وه  كترسأ  بحو  متهاب  كروعش  نإ  .لمعلا  ةخسارو يف  ةيوق  جئاتن  لجأ 

". يصخشلا كحاجنو  كتدايقل 

ةسماخلا ةدعاقلاب  كركذيس  يذلا   E خألا فرحلل  انلقني  اذهو  : " تيج ركذ 

بولسأ نإ  .كتايح  بولسأب  ِقترا  يأ   Elevate Your Lifestyle ةيصخشلا : ةدايقلل 

لعفا .ةديج  ةروصب  شاعت  ةايحل  اًدج  مهم  هنكل  .ًاثك  هنع  ثدحتن  اًئيش  سيل  ةايحلا 

ةايحلا يف  ِضما  لبق ، نم  تحرتقا  ك  .كتايح  بولسأ  نسحت  ل  موي  لك  اًئيش 

"؟ ةمات ةروصب  اهب  عتمتست  اذامل ال  نذإ  طقف ، ةدحاو  ةرم  شيعت  تنأ  .يملاع  ىوتس 

ةدايقلا هلوح  رودت  ام  وه  سيل  ةثك  ءايشأ  كالتما  نإ  تلق  كنأ  تدقتعا  يننكل  "

"؟ تيج اي  ةيقيقحلا ،

هنإ ركذت : كلضف  نم  نكل  .كيلب  اي  بصنم ، نود  ةداقلل  ةيولوأ  سيل  ًتح  كلذ  نإ  "

رعشت اذامل  .ةليمجلا  ءايشألا  نم  ثكلا  كالتما  بغرت يف  نأ  يعيبطو  اًدج  اسنإ  رمأ 

، يلخادلا دئاقلا  ظقيأو  كلمع ، يف  ةلهذم  ةروصب  اًعئار  نك  اهكالتما ؟ نم  بنذلاب 

حاتفملا .قيرطلا  لوط  ىلع  ةايحلاب  عتمتسا  نكل  .كلخادب  ام  لضفأ  نع  ّربع  عطقلابو 

كلت كنم  لانت  الأ  ىلع  صرحت  نيب  اهديرت  يتلا  ءايشألا  ىلع  لصحت  نأ  وه  يقيقحلا 

". انثيدح ةخألا يف  ةطقنلا  ىلإ  ينبلجي  اذهو  .ءايشألا 

مضني ل  ىشمو  يموت  فقو  .ةظحلل  لفسألا  ىلإ  رظن  .ةيدج  كأ  تيج  هجو  ادب 

.انيلإ

.عئار ءيش  وه  ليمجلا  ةايحلا  بولسأ  نإ  .ةليمجلا  ءايشألا  كالتما  ليمجلا  نم  "

ةايحلا يسيئرلا يف  فدهلا  نإ  .ثكب  ًءاكذ  كأ  نأش  وه  ناسنإك  هيلع  حبصت  نم  نكل 
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يف قوفتي  ام  نإ  عقاولا ، يف  .هيلع  حبُصت  نأ  ضرتفي  ام  لك  ةطاسبب  حبصت  نأ  وه 

نإ .ةداقك  هعنصن  يذلا  قرفلا  ىلع  زيكرتلا  وه  صاخشأك  هيلع  حبصن  ام  ىلع  ةيمهألا 

". ةايحلاو لمعلا -  نم  قلطملا  ضرغلا  يه  ةمهاسملا 

ام صخلي  ناك  تيج  نأ  ظحالأ  انأو  تلق ، تيج ،" اي  كلذ ، نع  ديزملا  عسل  جاتحأ  "

.ةيساسأ ةروصب  بصنم  نودب  ةدايقلا  هلوح  رودت  تناك 

همدقت يف ام  لوح  اًيلك  رودي  حاجنلا  .كيلب  اي  هيلع ، لصحت  ا  قلعتي  ال  حاجنلا  "

لماشلا ططخملا  ةصق يف  ةلحر  نع  ةرابع  يه  ةايح  لوطأ  نإ  تلق ، لثم  لباقملا .

How ناونعب ةعئار  ةصق  يوتسلوت  بتك  دقل  .رمألا  يف  ام  لك  وه  اذهو  دوجولل 

رومألا لك  ةياهنلا ، هنأ يف  وه  ةصقلا  ىزغم  ناك   Much Land Does a Man Need?

ام لك  .ردقلا  اذهب  مهت  ةقيقحلا ال  يه يف  اهتقحالم  انتايح يف  مايأ  لضفأ  يض  يتلا 

نم مادقأ  تس  ةحاسم  نع  ديزي  ال  ةياهنلا  ىلإ  انتايح  لصت  نأ  درج  ًالعف  هجاتحن 

ركفت نأ  ىلع  اًقح  كعجشأ  ام  نإ  .انءارو  هكرتنس  ام  وه  اهنيح  اًقح  مهي  ام  نإ  .ضرألا 

ال امدنع  كركذت  متي  نأ  ديرت  فيك  كرابتعا  يف  عضت  نأل  كوعدأ  انأ  .كثرإ  وه  هيف 

نأ وه  ناسنإلل  قلأتملاو  ميظعلا  ثرإلا  نإ  ' تنوم ، فوسليفلا  ركذ  .اًدوجوم  نوكت 

ةوعد لبقت  نأ  تضفر  اذإ  اعلا  اذهل  ةحداف  ةراسخ  نوكت  فوس  . ' فدهل شيعي 

.كلوح نم  نيرخآلا  ةايحل  كلخادب  ام  لضفأ  مدُقت  نأو  بصنم  نود  دوقت  نأب  ةايحلا 

نأ نوديري  فيك  نوركفي  مهنإ  .موي  لك  مهثرإ  يف  نوركفي  بصنم  نود  ةداقلا  نإ 

يتلا تازاجنإلا  نوركفي يف  مهنإ  .ةايحلا  ديق  ىلع  نونوكي  امدنع ال  سانلا  مهركذتي 

يف نوركفي  مهنإ  .عبتتس  يتلا  لايجألل  مهتمالع  نوكرتي  ثيحب  اهب  مايقلل  نوجاتحي 

، اًزيمتم اًئيش  مهتايح  ّلث  ثيحب  مهيلع  اوحبصي  نأ  بجي  نيذلا  صاخشألا  عون 

نم قلأتملا  ثرإلا  نوكيسو  ةحيحص ، ةروصب  ءايشألا  هذه  لعفا  .اًيوقو  اًفداهو ،

بتكلا رجتم  ىلإ  سانلا  يشميس  انه ، نوكت  ال  امدنع  اهنيحو ، .لحرت  امدنع  كبيصن 

هب لمعت  تنك  يذلا  مسقلا  بناجب  رادجلا  ىلع  ةقلعملا  ةحوللا  نوريو  كب ، صاخلا 

بصنم نود  دوقي  ناك  بتك  عئاب  انه  لمعي  ناك  هآ ، ' نولوقيو ، كمسا ، لمحت  يتلاو 

."' هدقت هنك  ام  لضفأ  مدقو 

.يلخادب قفدتت  ةفطاعب  ترعش 
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الإ سيل  كمايأ - رخآ  ىتح  موي  لكو   - مويلا اذه  نأ  كيلب ، اي  ركذتت ، نأ  ءاجرب  كلذل  "

كلتمتس تنك  اذإ  ام  وه  يقيقحلا  لاؤسلاو  .ةلمتحملا  ةيلوطبلا  لعألل  اًربنم 

اع يف  ةمظعلا  نم  ةزيمملا  كتروص  ءيضت  ل  ةصرفلا  هذه  لالغتسال  ةعاجشلا 

ةايح يُت  فوس  اذه ، لعفت  نأ  درجو  .هيف  لمعن  يذلا  اذه  بّلقتملا  لعألا 

اًيناسنإ اًيراكذت  اًبصن  لكشت  فوسو  .مهبحت  نيذلا  صاخشألاو  كئالمعو ، كئالمز ،

". مهمهليسو .كدعب  أي  نم  لك  هنم  شهدنيس  يذلاو  يسحلا  زاجنإلل 

دقل .تيج  كلذكو  .يموت  كرحتي  .هيف   فقن  انك  يذلا  ناكملا  ىلع  تمصلا  مّيخ 

يف مث ، .هلعف  ّيلع  بجي  اًدكأتم م  نكأ  .هينيع   نم  رمهنتس  عومدلا  نأ  تدقتعا 

.هرهظ ىلع  تيج  عفصو  هعارذ  يموت  عفر  ةيمارد ، ةظحل 

". يخأ اي  اذه ، نع  فقوت  .ثأتلا  ديدش  كمالك  لجر ، اي  ، " اًكحاض لاق 

". اذه فرعأ  .اذه  فرعأ   " .كحضلا تيج يف  أدب 

نل ةظحل  .ةلهذم  ةظحل  تناك  دقل  .ةديدش  ةحرفب  كحضن  انتثالث  انك  اًعيرس 

لاعسلا يموت يف  أدب  .ةملكلا  ىنع  عقوتم  ءيش غ  ثدح  اهنيح  نكل  .اًدبأ  اهاسنأ 

اًمد لعسي  يموت ال  ناكو  ةعرسب ، تدتشا  مث  فيفخ ، لكشب  ةبونلا  تأدب  .ىرخأ  ةرم 

، تيج كلذكو  هيلإ ، تعفدنا  دقل  .ةبيهر  ةروصب  شاعترالا  يف  اًضيأ  أدب  هنكل  طقف 

.ةنكمم ةقيرط  يأب  هدعاسأ  نأ  تلواحو 

". نآلا يتعاس  تناح  دقل  .يتعاس  تناح  دقل  : " هب سمهي  نأ  عاطتسا  ام  لك  ناك 
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عبارلا ةدايقلا  ثيدح 

: بصنم نودب  ةدايقلا  ةفسلفل 

، ًيظع اًدئاق  حبصت  ل 

ًيظع اًصخش  ًالوأ  نك 

ةسمخلا دعاوقلا 

See Clearly حوضوب ةيؤرلا 

Health is Wealth زنك ةحصلا 

Inspiration Matters مهم ماهلإلا 

Neglect Not Your Family كترسأ لمهت  ال 

Elevate Your Lifestyle كتايح بولسأب  ِقترا 

ةيروف لمع  ةطخ 

كدئاق معدت  ل  روفلا  ىلع  اهلعفتس  ءايشأ  ةسمخب  ةاق  بتكا  كتايموي ، رتفد  يف 

.زيمتلا نم  يلاتلا  ىوتسملا  ىلإ  كحورو  كرعاشمو ، كدسجو ، كلقع ، ذخأتو  يلخادلا 

مايأ ةعبسلا  لالخ  ءاطخأ  نود  ةسمخلا  فادهألا  هذه  ذفنت  ل  تقولا  صصخ  مث 

.كحلاصل لمعت  مخزلا  ةوق  لعجت  ثيحب  ةمداقلا 

هركذتتل ةدايقلا  نع  سابتقا 

يتلا ةايحلا  شيعي  نأ  لواحو  همالحأ  هاجتاب  ةقثب  ام  صخش  مدقت  اذإ 

.ةيداعلا تاقوألا  عقوتم يف  اًحاجن غ  ىقليس  اهليخت ،

وروث ديفيد  يه  -
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لصفلا 8

ةاخلا

َرأ بصنم ،  نودب  ةدايقلا  ةفسلف  هيف  يل  تفشُك  يذلا  ىسُني  ال  يذلا  مويلا  دعب 

.يلاتلا نثالا  حابص  بتكلا  رجتم  يف  هارأ  نأ  عقوتأ  تنك  .ىرخأ  ةرم  يموت  يملعم 

تجمد دق  يننإ  ثيح  ةمداق ، ةثك  ماوعأ  ةدمل  هبناج  ىلإ  لمعأس  يننأ  دقتعأ  تنكو 

ةيئانثتسا يف جئاتن  ققحأ  ل  اهتملعت  يتلا  ةدايقلاب  ةصاخلا  ةيوقلا  سوردلا  عيمج 

.ققحتتل نكت  يتينمأ   نكل  .هب  موقأ  ام  لك 

نأ تملع  امدنع  تمطحت  نيزيمملا ، ةعبرألا  ملعملل  يتلباقم  الت  يذلا  مويلا  يف 

.هضرم صوصخب  اًتماص  ناك  هنكل  ناطرسلا  ضرم  عم  عراصي  ناك  دقل  .ىفوت  دق  يموت 

همايأ رخآ  يض  نأ  ىلإ  ةجاحب  ناك  هنإو  .صخش  يأ  هيلع  قلقي  نأ  دري  هنإ   انآ  تلاق 

ةدع ذنم  هتايح  تلّوح  يتلا  بصنم  نودب  ةدايقلا  ةلاسر  رشنو  نيرخآلا -  ةدعاسم  يف 

يفكي ا  ثبشت  دقل  ، " ةقيمع ةفطاع  اهيلع  ذوحتست  يهو  انآ ، تلاق  .تضم  تاونس 

". كل ةخألا  هتيده  وه  كلذ  ناك  دقل  .مويلا  كلذ  كيطعي  ىتح 

يموت نع  ةملك  ءاقلإب  تيجو  نوسكاجو ، ياو ، و  انآ ، نم  لك  ماق  ةزانجلا ، يف 

نم اًجوزتم  ناك  هنأو  .ًاقف  أشن  هنأ  تملع  دقل  .اهب  ماق  يتلا  ةديجلا  رومألا  عيمجو 

بحي ناكو  .ماوعأ  ةعضب  نم  لحرت  نأ  لبق  اًماع  عبرأو  ةعبرأ  ةدمل  هتلوفط  ةبيبح 

.لافطألاب ةصاخ  ةيخ  ةسسؤمل  هتارخدم  عيمج  كرت  دقو  .اهعاونأ  عيمجب  ةتالوكيشلا 

يف فوقولا  مهيلع  ناك  عيشملا  تائم  نأ  ةجردل  يموت  ةزانج  نوثكلا  رضح  دقل 

طيسبلا بتكلا  عئاب  مرتحي  ناك  صخش  لك  نأل  .اوفقو  مهنكل  .ةربقملا  جراخ  عراشلا 

.هيدل ام  لضفأ  ماودلا  ىلع  مدقو  .بصنم  نود  دوقي  ناك  يذلا  اذه 

، نوسكاج ياو ، ناك   .اًدرط  اطعإب  بحتنت ، تلاز  يهو ال  انآ ، تماق  كلذ ، دعب 

مهتابعت تناكو  اًضيأ  مههوجو  ىلع  رمهنت  عومدلا  تناك  .اهراوج  ىلإ  نوفقي  تيجو 

.بلقلا ورطفنم  مهنأ  رهُظت 

ًاثك كبحأ  دقل  .كل  هيطعأ  نأ  يموت  ينم  بلط  دقل  .كل  اذه  كيلب ، اي  لضفت ، "

اًضيأ كلذكو  .قيمع  لكشب  اننطو  لجأل  هتلعف  ام  مرتحي  ناك  دقل  .ملعت  تنأ  قدصب ،

ىلإ ةيحضلا  رود  بعل  نم  لقتنت  ىتح  هتوعدل  كلوبق  لالخ  نم  كسفنل ، هتلعف  ام 
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، هب َظحي  يذلا   نبالا  كنأ  دقتعأ  .هيف  انعيمج  انكراش  يذلا  مويلا  كلذ  ةدايقلا يف 

طبضتو عومدلا  نم  ديزملا  حس  يهو  تلاق  كيلب ،" اي  كعم ، ةقداص  نوكأ  ل 

انأ .انعم  لصاوت  ىلع  َقبا  كلضف  نم  لاح ، ةيأ  ىلع   " .اهرعش اهتعضو يف  يتلا  ةرهزلا 

يأ وأ  راهنلا  يف  تقو  يأ  يف  .انيلإ  جاتحت  امدنع  كتمدخ -  يف  اًاد  نوكنس  قافرلاو 

انبسك ديكأتلاب  نحن  اًقيدص ، اندقف  اننأ  مغرو  .انم  دحاو  نآلا  تنأ  .ءاسملا  نم  تقو 

". رخآ

ءيشلا اولعف  تيجو  نوسكاجو ، ياو ، .اًديعب   سلا  يف  تأدبو  نضحب  ينترمغ 

.هسفن

يتلا ةفسلفلا  رشنو  بصنم  نودب  ةدايقلا  يف  رمتسا  هوأ ، ، " ةعّجشُم انآ  تلاق 

اًقيمع اًقرف  عنصي  نأ  هنك  مويلا  يح  صخش  لك  نإ  .هلباقت  صخش  لك  عم  اهتفشتكا 

ةوعد انلبق  اذإ  هيف  شيعن  يذلا  لهذملا  اعلا  اذه  ربع  عون  يأ  نم  ةمظنم  يأ  يف 

لضفأ هسملن  ءيش  لك  انلعج  مث  انلخادب ، شيعي  يذلا  يلخادلا  دئاقلا  ظاقيإل  ةايحلا 

". كيلب اي  اًبيرق ، كارأ  نأ  ىنأ  انأ  .هيلع  هاندجو  م 

اًبيرق كارن  فوس  ، " هسفن تقولا  يف  فطلب ، نورخآلا  ةثالثلا  نوملعملا  ثدحت 

". ديكأتلاب

". اًعئار تدلُو  تنأ  ركذت ، كلضف  نمو  ، " تيج فاضأ 

.رباقملا ةرداغ  ددجلا  ةعبرألا  اقدصأ  اهدعب  ماق 

تناك يتلا  ةيكيسالكلا  ىقيسوملا  ناحلأل  يعتسا  عمو  هيف  سلجأل  اًناكم  تدجو 

ةعشأ تقفدت  دقل  .هلخادب  باطخلا  متهاب  تأرق  مث  .ءطبب  فرظلا  تحتف  فزُعت ،

ةباتكلا تناك  .فطلب  ةفرغلا  رمغ  شعنملا  ءاوهلاو  ةنولملا ، ذفاونلا  لالخ  سمشلا 

ترعشو .حوضوب  تلكلا  ةءارق  تعطتسا  يننكل  .ةبترم  غ  ةقرولا  ىلع  ةدوجوملا 

: اًبوتكم ناك  ام  وه  اذه  .اهتوقب 

، ميظعلا كيلب  يزيزع 

نأ يف  بغرأ  ملف  .كعم  يضرم  ليصافت  ةكراشم  مدعل  ينحماس  كلضف  نم  ًالوأ ،

اهعس اًقح  قحتست  تنك  يتلا  ملعتلا  ةيده  قيرط  يف  ةيصخشلا  يتلاح  فقت 

اًساسحإ فشتكأ  نأ  تملعت  دقل  .هيلع  لصحتل  اًدعتسم  تنك  يذلا  لّوحتلاو 
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نم ديدعلا  هعم  لمحي  هنأ  مهفأ  تحبصأو  صاخلا   يدحتلا  هجو  ةنيكسلاب يف 

يحصلا يعضو  لالخ  نم  نكل  .اًضيرم  حبصي  نأ  بحي  دحأ  ال  عبطلاب ، .صرفلا 

يتلا ةديجلا  رومألا  نم  اًضعب  نأ  وه  يلمأو  .ةمكح  كأو  قمعأو ، ىوقأ ، تحبصأ 

.كيلإ اهقيرط  دجت  ناسنإك  اهيلع  تلصح 

انأو .نآلا  كلذ  فرعأ  انأ  .اًعئار  اًنبا  ايبر  دقو  .بيط  صخش  كادلاو  ناك  دقل 

اًحرفم اًئيش  ناك  دقل  .كلبقتسم  هلعفتس يف  ام  لكلو  يضاملا  هتمدق يف  امل  كمرتحأ 

رذتعأ .عئارلا  حابصلا  كلذ  انب يف  صاخلا  بتكلا  رجتم  ًاخأ يف  كلباقأ  نأ  قدصب 

زيد انك يف  .انل  جاوز  ديع  لوأ  يتجوز يل يف  هتمدق  دقل  .سوام  يم  ليدنم  نع 

.يسفنب اهتيرتشا  دقف  بوب  جنوبس  ةعاس  امأ  .اًمود  اهب  ركذي  هنإ  .دنال 

لصي نأ  تلحر ، يننأل  نزحلاب  اًئلتمم  كدجي  نأ  نم  ًالدب  هنأ  يه  يلامآ  قمعأ  نإ 

فشتكملا كمازتلاب  عانتقالاو  زيكرتلاو ، ماهلإلاب ، ئلتمم  تنأو  باطخلا  اذه  كيلإ 

اًيلك ررحت  نأل  ةليمج  ةروصب  دعتسم  نآلا  تنأ  .بصنم  نود  دوقت  نأب  ًاثيدح 

يلاثم وحن  ىلع  دعتسم  نآلا  تنأ  .راهنلا  ءوض  ىري  نأب  هل  حمستو  يلخادلا  كدئاق 

الب تنأ  .ههجاوت  ٍدحت  يأ  لالخ  هب  موقت  ءيش  لك  كيف يف  ام  لضفأ  نع  ربعت  نأل 

صخش لكل  زيمتلاو  ةيناكمإلل  انثتسا  جذومنك  مدخت  ل  يلاثملا  عضولا  كش يف 

كنأ ينتدعو  تنأ  .لعفتس  كنأ  ملعأ  انأ  .كقيرطب  رورملل  يفكي  ا  اًظوظحم  ناك 

.دوعولاب ءافولا  ةيمهأ  لئاه  لكشب  رّدقن  انك  كدلاوو  انأو  .لعفتس 

عمتجملا حبصأ  ةنسملا ، ينيعل  ةبسنلابو  .كيلب  اي  اهقيرط ، نع  لعألا  تلض  دقل 

نورّدقي م  كأ  مهءايشأ  نورّدقي  سانلا  نإ  .هب  دجاوتلل  اًيوضوف  اًناكم 

ًءارث يف كألا  ىعسملا  نم  ًالدب  انرورغ  ةفطال  كأ  متهم  ودبن  نحن  .مهتاقالع 

ىوق ىلع  موللا  ءاقلإب  اننيب  نم  نوثكلا  موقي  .ىوصقلا  انفادهأ  ىلإ  لوصولا 

ةيلخادلا انفواخم  لباقم  انتايح  يف  اهرهظُن  يتلا  ناقتإلا  ةمواقم  ببسب  ةيجراخ 

اًروهشم نوكت  نأ  عئاشلا  نم  حبصأ  دقل  فسألا ، عمو  .اًفعض  كألا  انتادقتعمو 

انيسن اننأ  وه  هحرتقأ  ام  نإ  .اًبيطو  اًعاجش  نوكتو  قالخألاب  ىلحتت  نأ  نم  كأ 

اًئيش ديؤن  نأ  هينعي  ام  انلمهأ  دقل  .لبق  نم  انتفاقث  اهتفرع  يتلا  ةدايقلا  ةيلوئسم 

ةدعاسم ىلع  طقف  زيكرتلا  لالخ  نم  انتايولوأ  بيترت  انأسأ  دقلو  .انتايح  نم  ربكأ 
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انأ .اًضيأ  اوحبري  سحب ل  انلوح  نم  عيمج  ةدعاسم  نم  ًالدب  حبرن  انسفنأ ل 

يتلا بيذاكألا  نأو  .غبان  اودلُو  دق  مهنأب  سانلا  ركذت  ىتح  كيلع  دمتعأ 

هيلع اوحبصي  نأ  مهنك  ام ال  لكو  هب  مايقلا  مهنك  ام ال  لوح  مهسفنأل  اهوجور 

كراشت امدنع  صاخشألا  نم  ثكلا  ةدعاسم  متتس  .قالطإلا  ىلع  ةحيحص  تسيل 

ةفسلف رشبلا  نم  ثكلا  فشتكي  نأ  دب  ال  .كيلإ  تفشُك  يتلا  ةدايقلا  ةقيرط 

.ديكأتلاب نآلا  وه  كلذ  ثودحل  بسانملا  تقولاو  .كيلب  اي  بصنم ، نودب  ةدايقلا 

تيفوو كتدفأ  دق  نوكأ  نأ  وجرأ  .ايح  اًدوجوم يف  نوكت  نأ  ًيظع  اًفرش  ناك  دقل 

اًمود تنمآ  دقل  .كتدعاس  تاونس  ةدع  ذنم  عئارلا  كدلاول  هتعطق  يذلا  دهعلاب 

ايح حبصتسف  نذإ  ليلق ، ردقب  ولو  رخآ  صخش  ةايح  سحت  تعطتسا  اذإ  هنأ 

.ةصرفلا هذه  ىلع  كركشأ  .ًّيق  اًنير 

دقو .لجب  شع  .ةأرجب  ملحا  .غصلا  يقيدص  اي  ةعئارلا ، رومألا  لك  كل  ىنأ 

.كسافنأ رخآ  ىتح  بصنم  نود 

، يبح صلاخ  عم 

يموت

ضعب ىلع  لصحاو  بهذا  .مويلا  نم  ككلم  تحبصأ  شروبلا  ةرايسلا  ةظوحلم :

! حرملا

ةتفل يموت يف  هلعف  ام  روفلا  ىلع  حضتا  .درطلا  لخاد  ةرايس  حيتافم  دوجو  تظحال 

دقل .يمالحأ  نم  اًدحاو  ققحو  .هترايس  اطعأ  دقل  .عيجشتلاو  مركلاب  ةئيلم  ةخأ 

.ًاثك ترثأت 

ام لك  ءاقل  ةعبرألا - ملعملاو   - يموت ليمج  در  نم  اًموي  نكأس  يننأ  دقتعأ  ال 

ثكب م كأ  ىلإ  ايح  تلّوحتو  لهذم ، حاجن  ىلإ  يتنهم  تلقتنا  دقل  .يلجأل  هولعف 

تلفتحا دق  يننأب  رعشأ  يننكل  .هدقتفأ  تلز  ال  .اًقارشإ  يمالحأ  كأ  يف  وجرأ  دق 

.كعم هتكراش  ام  لك  ةكراشم  لالخ  نم  يموت  ةايحب 

امدنع هيف  انلباقت  يذلا  لوألا  مويلا  يف  يموتل  هتعطق  يذلا  دعولاب  تّيفو  دقل 

نم نكمم  ددع  ربكأ  عم  ةيئانثتسالا  بصنم  نودب  ةدايقلا  ةفسلف  رشنأ  نأ  هتقفاو يف 
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يتلا ميلاعتلا  سفن  كل  مدقأو  اهتلك  عمجأ  ل  باتكلا  اذه  تبتك  دقل  .صاخشألا 

هانيضق يذلا  مويلا  لالخ  مركلا  ىهتن  نيزيمملا  ةعبرألا  ملعملاو  يموت  يل  اهمدق 

نع صاخشألا  نم  ددع  ربكأ  رابخإب  لباقملا ، يف  موقت ، نأ  كنم  بلطأ  طقف  انأ  .اًعم 

ءانبو لضفأ ، ءالمز  ماهلإ  كرودب يف  موقت  فوس  كلذ ، لعف  لالخ  نم  .ةيوقلا  مهتلاسر 

دق كنأ  فرعت  تنأو  كتياهن  ىلإ  لصت  فوسو  .لضفأ  اع  ليكشتو  لضفأ ، تظنم 

ةايحب تيقتراو  اهب  تدلُو  يتلا  ةيرطفلا  ةدايقلا  ةوق  نم  كيدل  ام  ىصقأ  نم  تدفتسا 

. كتايح يف  موي  لضفأ  وه  كتايح  يف  موي  رخآ  حبصيس  اذكهو  .اذه  لالخ  نيثكلا 

ةعومجم نأ  يف  اًدبأ  ككشتت  'ال  ةرم : تاذ  ديم  تيرجرام  تايناسنإلا  ةملاع  تركذ 

، عقاولا .اعلا يف  اوغي  نأ  مهناكمإب  مزتلملاو  كفتلا  يقيمع  نطاوملا  نم  ةغص 

.ةيقيقح تلك  نم  اهل  اي  . ' اعلا اهب  غت  يتلا  ةديحولا  ةقيرطلا  يه  هذه 
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بصنم نودب  ةدايقلا  ىلع  كتدعاسمل  رداصم 

هجاوت تنأف  بصنم ، هل  نكي  يذلا   دئاقلا  ةءارق  نم  تيهتنا  دق  كنأ  ا  نآلا 

ةقيرط نم  اًقيمع  اًءزج  بصنم  نودب  ةدايقلا  ةفسلف  لعج  أدبت يف  نأ  ًساح : اًرايتخا 

جئاتن ةيؤر  ىلع  كتدعاسمل  .قالطإلا  ىلع  لّوحت  يأ  ربتخت  الو  اًئيش  لعفت  الأ  وأ  كتايح ،

عبرألا لالخ  ةيلاتلا  رداصملا  نم  ديفتست  نأ  ىلع  ةوقب  كعجشن  نحن  ةادو ، ةيقيقح 

: ةمداقلا ةعاس  نيرشعلاو 

www.theleaderwhohadnotitle.com

باتكلا اذه  يف  ةدوجوملا  راكفألا  ذيفنت  ىلع  كتدعاسمل  اجم  وص  جمانرب  • 

.ةعرسب

.بصنم نودب  ةدايقلا  مييقتل  لئاسو  • 

.بصنم نودب  ةدايقلاب  صاخلا  كولسلا  دعاوقل  ةنودم  • 

.بصنم نودب  دئاقلاب  صاخلا  ايادهلا  باتك  • 

.تنرتنإلا ىلع  بصنم  نودب  ةدايقلا  ىلإ  مضنالا  ةكرح  • 

robinsharma.com

عقوم ىلع  حاتم  ةيصخشلاو  ةيميظنتلا  ةدايقلاب  ةصاخلا  رداصملا  نم  عساو  قاطن 

ةنودمو تالاقمو ، ةيتوص ، تافلمو  ةيتوص ، جمارب  اًنمضتم  ، robinsharma.com

نودب ةدايقلا  نع  ضرع  ميدقت  لجأ  نم  بور  زجحب  ةصاخلا  ليصافتلا  نإ  .بور 

.انه اًضيأ  ةدوجوم  كتمظنمل  بصنم 

رتيوت

www.twitter.com/robin_sharma رتيوت : ىلع  بور  عبتا 

كوبسيف

، هثادحأو هتالحر ، نع  ديزملا  ملعتت  ل  كوبسيف  عقوم  ىلع  بور  ةرايزب  مق 

www.facebook.com/theofficialrobinsharmapage هعمتجمو :

١٩٥

http://www.robinsharma.com
http://www.facebook.com/theofficialrobinsharmapage


.

كتدعاسمل جاتحن  نحن 

ديرتو كتمهلأ  دق  باتكلا  اذه  ةدوجوملا يف  بصنم  نودب  ةدايقلا  ةفسلف  تناك  اذإ 

يتلا لمعلا  تاوطخ  ضعب  كيلإف  يلخادلا ، مهدئاق  ظاقيإ  ىلع  نيرخآلا  دعاست  نأ 

: اًيباجيإ اًقرف  عنصت  روفلا ل  ىلع  اهذاختا  كنك 

دارفأو كئاقدصأو ، كئالمز ، ىلإ  بصنم  هل  نكي  يذلا   دئاقلا  باتك  ءادهإب  مق  • 

ام لك  يف  اودوقي  نأ  ضرتفملا  نم  مهنأ  نوملعتي  فوس  .ءابرغلا  ىلإ  ىتحو  كترسأ ،

.ةميظع ةايح  نوشيعيو  هب  نوموقي 

.اهيلع ددرتت  يتلا  عقاوملاو  كوبسيفو ، رتيوت ، ىلع  باتكلا  اذه  لوح  كراكفأ  كراش  • 

هل نكي  يذلا   دئاقلا  نع  ةنودم  ئشنت  نأ  كنك  كب ، صاخ  عقوم  كيدل  ناك  اذإ 

.باتكلل اًضرع  بتكا  وأ  بصنم 

يرتشت نأ  كنك  كلذك - نكت  اذإ   ىتح  وأ   - اًريدم وأ  لعأ  بحاص  تنك  اذإ  • 

بصنم نودب  ةدايقلا  نم  كئالمز  عيمج  نكمتي  ثيحب  باتكلا  اذه  نم  اًخسن 

.تايوتسملا لضفأب  نودؤيو 

ىلع مالعإلا  لئاسو  وأ  ةعاذإلا ، ةطحم  وأ  ةيلحملا ، ةديرجلا  عيب  ذفانم  نم  بلطا  • 

عيمجل نك  فيك  كراشي  ل  فلؤملا  عم  ةلباقم  ءارجإب  اوموقي  نأ  تنرتنإلا 

نونسحي اذه ، لعف  لالخ  نمو  ةايحلا ، يفو  لمعلا  ةدايقلا يف  اورهظُي  نأ  صاخشألا 

.انملاع

www.theleaderwhohadnotitle.com عقوم رز 

مويلا بصنم  نودب  ةدايقلا  ةكرحل  مضناو 

 
ةيبرعلا لدنكلا  ةبتكم 
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ىمادقلا براحملل  رداصم 

ىمادقلا يكيرمألا  دونجلاب  صاخ  تنرتنإلا  ىلع  ردصم  وه   960vets.com عقوم نإ 

نم .ةيندملا  ةايحلا  ىلإ  ةيركسعلا  ةايحلا  نم  حاجنب  لاقتنالل  دادعتسالا  مهيدل  نيذلا 

كلزنم تنأو يف  ةمات  ةيصوصخ  معدلاو يف  بيردتلا  ىقلتت  فوس  عقوملا ، اذه  لالخ 

جاتحت يتلا  ةدعاسملا  عيمج  ىلع  نآلا  لصحا  .ماعلا  مايأ  لاوطو  ةعاسلا  رادم  ىلع 

ىهتنم لكشب يف  اهجاتحت ، يتلا  ةدمللو  اهيلإ  جاتحت  ىتم  ةايح  لضفأ  شيعت  اهيلإ ل 

.ةيرسلا

: كترسألو كل  رفوي   960vets.com عقومو

عم لماعتلا  ب  حوارتت  تاعوضوم  نع  يموي  بيردت  ىلع  يوتحت  ويديف  عطاقم  • 

لوح ةصصختم  حئاصن  ىلإ  برحلا  دعب  ام  تاثأتو  ةمدصلا  دعب  ام  رتوت  ةمزالتم 

.لمعلا حاجنلاو يف  ةزاتمم ، ةحص  ءاقبلاو يف  بضغلا ، ةرادإو  تاقالعلا ، ءانب  ةداعإ 

.تنرتنإلا ىلع   960vets.com عمتجم ربع  نيرخآ  ىمادق  براحم  معد  • 

.كتايوتسم لضفأب  شيعلاو  لمعلا  ىلع  كتدعاسمل  ةمّيق  رداصم  • 

مويلا  www.960vets.com عقوم رز 
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ةمظنم ءانبب  مق 
بصنم نودب  ةدايقلل 

نوحجنت ثيحب  بصنم  نود  ةداق  اوحبصي  نأ  ىلع  كتمظنم  ءاضعأ  دعاس  • 

تابلطل ةصاخ  راعسأب  رفوتم  باتكلا  اذه  .ةبرطضملا  تاقوألا  هذه  يف  مكعيمج 

، تاموكحلاو سرادملاو ، تاعماجلاو ، ةيراجتلا ، تاعورشملا  لجأ  نم  ةلمجلا 

نم ماهلإل  ةيلاثملا  ةيدهلا  هنإ  .عمتجملا  تاعومجمو  ةيحبرلا ، غ  تظنملاو 

.يوق لكشب  يغتلا  اونقتيو  ةدايقلا  روص  لضفأ  ىلإ  اولصي  ىتح  كعم  نولمعي 

ريرج ةبتك  ةصاخلا  تاعيبملا  مسق  عم  لصاوت 

نم دحاو  وأ  امراش  بور  عم  كقيرفل  بصنم  نودب  ةدايقلا  نع  اًضرع  زجحت  ل  • 

Sharma Leadership Informational عم لصاوت  كلضف  نم  نيدمتعملا ، هيبردم 

.robinsharma.com عقوم ىلع   Inc.
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فلؤملا نع 

ةيسسؤملا ةدايقلا  لاجم  يف  قوثوملا  يراشتسالا  كأ  نم  دحاو  امراش  بور 

Sharma ةدايقلل ةيلودلا  امراش  ةكرش  سسؤم  وه  .اعلا  ىوتسم  ىلع  ةيصخشلاو 

دعاست ةيملاع  ةيراشتسا  ةسسؤم  يهو  . Leadership International Inc.

نم ثكلا  هؤالمع  نمضتي  بصنم ، نودب  نودوقي  نيذلا  فظوملا  ةيمنتل  تظنملا 

كيرتكلإ لاجو  مإ  يآ   و  تفوسوركيام  لثم  ، Fortune 500 ةاق ىلع  تاكرشلا 

ةعماج لثم  تظنم  كلذكو  تفاركو ، رفيليونيو  يانو  ميلورتب  شتيربو  سكيديفو 

، ةدايقلا يملعم  لضفأ  نع  لقتسم  يملاع  عالطتسا  .بابشلا يف  ءاسؤرلا  ةمظنمو  ليي 

.ايلوج يدورو  شليو  كاج  بناج  ىلإ  ةيناثلا ، ةبترملا  امراش يف  بور  رايتخا  مت 

بيردت ردصم  وهو  ، 960vets.com عقوم يف  كراشم  سسؤم  اًضيأ  وه  بور 

ةايحلا نم  حاجنب  لاقتنالا  ىلع  ىمادقلا  يكيرمألا  دونجلا  ةدعاسمل  ورتكلإ 

نم اًعيبم  لضفألا  ةدايقلا  بتك  نم  ةعست  فلؤم  وهو  .ةيندملا  ةايحلا  ىلإ  ةيركسعلا 

". يرافلا هترايس  عاب  يذلا  بهارلا   " و ةمظعلا " ليلد   " اًجاور كألا  بتكلا  اهنمض 

سمخبو ةلود  سمخو  سمخ  نم  كأ  يف  خسنلا  يالم  بور  بتك  تعاب  دقل 

.اعلا ةءارق يف  كألا  فلؤملا  نم  اًدحاو  هلعجي  م  اًبيرقت ، ةغل  عبسو 

تايناكمإ كاردإ  يف  جاتحملا  لافطألا  ةدعاس  امراش  موقي  خلل ، بحم  هنألو 

.لافطألل امراش  بور  ةسسؤم  لالخ  نم  مهيدل  ةدايقلا 

robinsharma.com عقوم رز  تامولعملا ، نم  ديزمل 
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Fortune تاكرش عم  ءودهب  كراشي  امراش  بور  ناك  اًماع , رشع  ةسمخ  نم  كأل 

نم اًدحاو  هتلعج  يتلا  حاجنلا  ةلداعم  ءالا  يقئاف  صاخشألا  نم  ديدعلاو   500

هتيلمع امراش  لعجي  ةرم , لوألو  نآلا , .اعلا  يف  بولطملا  ةدايقلا  يراشتسا  كأ 

تقولا سفن  يفو  كيف  ام  لضفأ  ىلإ  لوصولا  نم  نكمتت  ثيحب  كل , ةحاتم  ةصاخلا 

ةبلقتملا تاقوألا  هذه  زوفلاو يف  اًما  ديدج  ىوتسم  ىلإ  مدقتلا  ىلع  كتكرش  دعاست 

.حومجب

: ملعتتس بصنم , هل  نكي  يذلا   دئاقلا  باتك  يف 

كبصنم نع  رظنلا  ضغب  قلأتم , مجن  لثم  مهيف  رثؤتو  صاخشألا  عم  لمعت  فيك 

قيمعلا يغتلا  تاقوأ  صرفلا يف  زاهتنا  مث  كاردإل  ةقيرط 

فثكملا راكتبالل  ةيقيقحلا  رارسألا 

كئالمع عم  ةعورلل " اًرجات   " حبصت لو  ميظع  قيرف  ءانبل  ةيروف  ةيجيتارتسا 

كلاجم دوقت يف  ىتح  يفكي  ا  اًيدسج  اًبلصو  اًينهذ  اًيوق  حبصت  ةداح ل  بيلاسأ 

, ةقاطلا ريرحتو  ةزهلل , ةلباق  غ  ةيلقع  ءانبو  رتوتلا , ىلع  بلغتلل  ةيقيقح  اًقرط 

ةيصخشلا  كتايح  نزاوتلا يف  قيقحتو 

كألا ةقيقحلا  نإف  ةيلاحلا , كتايح  فورظو  كتمظنم  لخاد  هلعفت  رظنلا ع  ضغب 

نأ بجي  كتايح , وأ  كتنهم  تنك يف  نيأ  .ةدايقلا  راهظإل  ةوقلا  كلت  كنأ  يه  ةيمهأ 

ةوقلا هذهب  بلاطت  فيك  كل  حضوي  باتكلا  اذه  .كتاردق  ىلعأل  اًقفو  اًمود  بعلت 

.ةيلمعلا هذه  لالخ  كلوح - نم  اعلاو   - كتايح لّوحت  اًضيأو  ةشهدملا ,

٢٠٠



هسفن سركي  وهو  .اعلا  يف  اًمارتحا  ةدايقلا  ءاربخ  كأ  نم  دحاو  امراش  بور 

هذه نوحبري يف  ثيحب  بصنم  نود  نودوقي  صاخشأ  ةيمنت  ىلع  تظنملا  ةدعاسمل 

كيرتكيلإ لاجو  تفوسوركيام  هؤالمع  نمضتي  .ديدشلا  يغتلاب  ةئيلملا  ةرتفلا 

دقو . Young Presidents ةمظنمو ليي  ةعماجو  اسانو  يانو  مإ  يآو   سكيديفو 

مئاوق ةمظعلا , ليلدو  يرافلا  هترايس  عاب  يذلا  بهارلا  لثم  امراش , بتك  تردصت 

اهدمتعا دقو  .ةغل  عبس  نم  كأ  خسنلا يف  يالم  تعابو  اعلا  ربع  تاعيبملا  لضفأ 

.نيروهشملا يذيفنتلا  ءاسؤرلا  نم  ديدعلاو  ةيقارلا , ةقبطلاو  كورلا , موجن 

ركتبم ورتكلإ  معد  دروم  وهو  , 960vets.com عقومل كراشم  سسؤم  اًضيأ  امراش 

.ةيندملا ةايحلا  حاجنب يف  اًددجم  اوجمدني  ىمادقلا ل  يكيرمألا  دونجلا  دعاسي 

رز بصنم , نود  ةدايقلا  نع  اًيناجم  اًيتوص  اًفلم  لّمحتو  ةهشلا  هتنودم  أرقت  ل 

.مويلا  robinsharma.com عقوم

.لافطألل امراش  بور  ةسسؤمل  باتكلا  اذه  تادئاع  نم  ءزجب  عربتي  فلؤملا  • 
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